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IN DEN GEEST DER KATHOLIJKE KERK.
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Aan het werk getiteld: Opvoedingsleer, in den geest de: Katholjke

Kerk, door Dr. Joszm Annxos. Snn’, Domlieer en Conùistorianlrùad te

Brixen, Professor-emeritus der Moranl- en Opvoedkunde , in het Hoog

duitscb uitgegeven, en door den WeIEerW. Heer TB. BRoUWER, R. K.

Pr. vertaald, wordt bij deze de vereischte magtiging verleend om te

worden gedrukt, met den hartelijken wensch, dat dit werk hij velen

bekend en door hen vooral, aan welke de opvoeding en het onderwijs

der lieve kleinen wordt toevertrouwd, vlijtig gebruikt moge worden.

ZEĲDÁM, A. Terwlmlt ,

dan 5 December 1845. ÀABTSPRIESTER vim GELĲEKLĲĲ.
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De Eerwaardige Geestelijkheid, aan Ouders,

Onderwijzers en aan alle zijne Gel00fs‘

en Landgenooten ,

die door stand en betrekkiing op de teedere kiem der mensch

heid invloed uitoefenen,

wordt STÁPFS Opvoedmgs—Leer

toegewijd ,

door

hen íösmsrhìzr.
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Toen de groote Sailer zijn voortreĳelĳk werk over de

Opvoeding in het licht gaf, wijdde hij het toe aan het

nageslacht — Posteritati. De edele menschenvriend wensoh

te, dat de geest van zijn werk een beter nageslacht mogt

bezielen , en, door dienzelfden wensch gedreven, wijd ik

deze bladeren over opvoeding mijnen Tijdgenooten toe.

Mogen zij, in den geest onzer Kerk, naar de uitmun

tende handleiding, die ik het genoegen heb, hun in het

Nederduitsch aan te bieden, de opgroeĳende jeugd tot

hare verhevene bestemming opleiden, — dan zullen zij ,

en dan zal ik voor het nageslacht gewerkt hebben! —

Eene godsdienstige, en juist om die reden, gelukkige

nakomelingsclzap zal van onze pogingen de weldadige

gevolgen ontwaren en ons aandenken zegenen,‘ terwijl de

Algoede, Die niets wat uit zuivere beweegreden, ter uit-‚

breiding van het rijk der deugd ondernomen wordt ,‚ on

beloond laat, ons in betere gewesten al datgene wat wij

in het belang der jeugd gewerkt en opgeoflerd hebben,

honderdvoudig zal vergelden!

Hoe moet dat denkbeeld — n voor den Hemel en voor

de nakomelingschap te werken,” — ons verheflen, bemoe

digen en aansporen! — Het nageslacht zal meer en meer

in zedeloosheid en ongeloof wegzinken, deszelfs verheve

ne bestemming uit het oog verliezen , en tijdelĳk en eeu

wig ongeluk tegenĳlen, — of — een christelĳlg—— gods

dienstig, zedelĳk nageslacht zal het onze vervangen —

en — Ouders! Onderwĳzers! Opvoeders! — dit zal een

van beide plaats vinden, naarmate Gij de jeugd op

leidt. — Gij zult het geluk of het ongeluk der nakome

lingechap zĳn! Gij zult haren zogen of haren vloek op



u laden! En, deze gedachte, zoude men gedachte

loos kunnen heenleven, — zoude men de jeugd, wier

geluk God eenigermate in onze handen stelde, aan men

sohen, die ons vertrouwen, om meer dan eene reden,

niet verdienen, durven overgeven? — ÌÏ/ĳ zouden zel

ven niet willen werken voor de uitbreiding van Gods eer,

‘voor den bloei zijner Kerk, voor het geluk der maatschap

pij, voor het heil onzer kinderen, voor het welzijn der

‘ìiakoîìwlingschap ? —

Wie ten opzigte eener zoo belangrijke zaak zorgeloos

is enonverschillig, verdient niet den naam van mensch,

laat staan dien van Christen.

Opvoeden—— is den rnensch opleiden tot hetgeen hij zijn

moet. — Nu , hier op aarde, moet hzj steeds naar zede

lĳke volmaking streven , meer en meer gelijkvormig wor

den aan God, om eens na dit leven, met Hem, in het

land der voleindiging, vereenigd te worden. — Al het

geen de jeugd ter bereiking van dit doel in den weg

staat, moet geruimd of onschadelijk gemaakt, — al wat

dit doel bevordert, gretig te baat genomen, en al de ver

mogens van ziel en ligchaam, door ze behoorlijk te ont

wikkelen , aan dit doel dienstbaar gemaakt worden. Zie

daar het denkbeeld des eerw. Schrijvers,‘ — ziedaar op

voeding, in den geest der Katholijke Kerk! —

Het kind is gelijk aan de schoone bloesem van den

vruchtboom: ziet, hoe de tuinman ze zorgvuldig voor den

nachtrijp dekt,‘ — ziet, hoe hij het teere boompje angst

vallig bewaart. Gevaarlijke verkeering, — kwade ge

sprekken, zedelooze voorbeelden de nachtrĳp, die de

bloesem vernielt, en de hoop op vruchten wegneemt. -

Ilet hart eens kinds is gelijk aan was, dat des jonge

lings aan hout, dat des mans aan steen en dat des grijs

aards aan marmer. — Men kan derhalve het kinderharte



het gemakkelijkst bewerken. — Dan kan de boom nog ge

bogen en geleid, de bron van het kwaad nog gestopt, de

ziekte , bij haren aanvang, nog genezen worden.

De opvoeding zorgt voor ligchaam en ziel. —

Ouders, welke voor de gezondheid hunner kinderen gee

ne zorg dragen, zijn den dwaas gelijk, die met een

slecht werktuig meesterstukken wil ‘vervaardigen, of aan

iemand, die in een lantaarn, met gebroken glazen, mid

den in den storm, het licht wil aanhouden, of wel aan

den zoodanige, die ‘voor een voornaam’ persoon, eene

bomovallige stnlp, die elk oogenblik kan instorten, ter

woning bestemt. — Wie echter voor het ligohaam zorgt,

en de ziel verwaarloost, ‚maakt de lantaarn schoon en

blaast het licht uit, — hij maakt de scheede glanzend en

laat de degen ‘Ĳerroesten, — hij joolĳst de steel, en ‘ver

geet de spies ‘van boven te scherpen. — Schoonheid des

"Üchaams , zonder schoonheid der ziel, is eenen schoenen

op)" âîlĳk, die van binnen wormstekig is, — aan eene

schop ‚
‘erk, onder welke bederf en verrottzng heerschen , —

wm ‚vangt‘ wier nare bleekheid onder blanketseloerborgen,

o door het 1. ‚‚ ‚

folders, welieoan eene doodelyke koorts ‘vervangen zs.

‘me kinderen alleen voor deze wereld

opvoeden , kunnen oerà

speler‘, welke hun“ gèlíceetn worden met die dolzinnige

een, en‘ na het spel verlorenfoiituin op „M kaart plaat-

. ‚ . ‘ebben zich ‘van alles be

roofd zzen. Niemand, dze ‘versta. ’

verkoopt de eeuwigheid ‘voor den koiliîeft en het gebruikt’

‚‚ ‚‚ ‚ “Îd des levens , ——
Iiy zegt zyn eerstgeboorteregt voor lznze 7.‚

en geeft den Hemel niet voor de zeepòellêiltiet vaarwel’

Nademaal het leven ernst is, moet ook opodg.’ aarde’

spel zĳn; en dewĳl oefening den mensch gesohiktlrmgîen

‘vange men vroegtijdig aan, met de jeugd in alles ik’

haar nuttig kan, te oefenen.
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Vruchten in trekkasten geteeld, tegen storm en on

weders niet bestand: behandelt derhalve de jeugdige plan

ten niet te weekelĳk.

Men vergete niet, den kinderen de nzoeĳelĳkste aller

wetenschappen: de zelfverlooclìcning , en de bezwaarlĳkste

aller kunsten: de gehoorzaamheid te leeren.

Zonder tucht, kan de opvoeding evenmin slagen, als

men ijzer, zonder ‘vuur , hamer en tang kan smeden, of

steen , zonder ‘zoerktuig kan bewerken. —

Zonder gebed, kan de opvoeding evenmin gelukkige ge

volgen hebben , als het zaad , zonder zon, regen en daauw

vruchten kan voortbrengen.

De geestvermogens moeten, op eene met de natuur stroo

kende wĳze, ontwikkeld worden: sprongen zijn gevaar

lĳk ,‘ te vroege rijpheid noodlottig. Wacht u, dat gij de

kinderen niet te zeer overladet ,‘ beveiligt hen voor de ge

leerde waterzucht. — Wilt geen wonderkind opvoeden A’

denkt niet, dat kinderen reeds geleerden mîìínen:

het ware beter van eenen geleerde een kind te/ ‚

zs even stuz

Een kind, ’t welk als een professor sprîlelûedenem- De

tend, als een professor, die alsdeâalt beter, dan

krachtige pijnboom in onze bossch’

het dennetje, ’t welk de Chinaí m bloempûtten opkwee-

‚eyen , hebben geen duurzaam

ken. Boomen, die snel or .. ‚
‚v groeyen, en opgegroezd, kan

hout,‘ de eik neemt tĳr’ ‚

hij‘ stormen trotsere’ .
onttrekt het ,o‘ aan planten niet ,‘ maar vergeet ook

‚ ‚ alleen niet voldoende is ,' ze hebben ook

niet, dat k’
warmte. ——

behoefíe

Ï/ook den wil en het hart. Eenzĳdige vorming van

den ganschen mensch, niet het verstand alleen,’

‚â verstand is in de opvoeding allernoodlottigst. Wat

baat u het gezigt, als gĳ niet loopen en ‘moe ledematen
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‘niet gebruiken kunt? Ziet ook uw oog goed,‘ — daarbij

kan uw ligchaam nog ziek genoeg wezen. De geleerdste

mensch is, zonder hart, zonder kracht van wil, gelijk

aan een schoon, glad gepolijst, koud stuk marmer; —

aan dat glimmend hout van een vermolmden boomstam ,

’t welk ons ’s avonds verschrikt, dat in de duisternis licht

verspreidt, zonder te ‘verwarmen ,‘ aan een schoon versier

de pop, welke door draden in beweging wordt gebragt. 1)

Zietdaar denkbeelden, wier ontwikkeling in deze opvoe-

dingsleer vervat is : de’ schrijver splitste zijn werk in twee

deelen, waarvan het _eerste over opvoeding en het andere

over onderwijs handelt. In verhouding tot het eerste, is

het tweede gedeelte zeer beknopt; dewijl de methodiek en

de katechetiek daarin niet zijn opgenomen.

Üver de wijze van overbrenging in onze taal, moet ik

den lezer verwittigen, dat ik het om meerdere redenen niet

koorbaar achtte , letterlijk aan den oorspronkelijken

schrijver te verbinden. Vooral, ten opzigte van het met

kleine letter gedrukte, heb ik meer dan gewone vrijheid

gebruikt: daar echter, waar ik niet geheel in des schrij

vers gevoelen‘ deelde, of eene’ eenigzins aanmerkelijke

bijvoeging deed, ’ heb ik het ter plaatse aangeduid. Op

het voetspoor des schrijvers, heb ik hier en daar opge

schriften gewezen van onkatholijke geleerden: — die aan

halingen moeten echter niet, als onvoorwaardelijke aan

prijzingen dier werken, worden aangemerkt. —

Men heeft tegen de uitgave van dit werk aangemerkt,

dat het niet geschikt zoude zijn voor ons Vaderland; de

wijl door ’s lands wetten verhinderd wordt, onze scholen

naar des schrijvers plan interigten, — doch deze beden

king kan alleen van het zoo beknopt verhandelde tweede

gedeelte van eenige beduiding zijn. Men leze en oordee

I) Einige worleu über erzielxìmg. Philothca VIII Jahrg. No. 48.



le! — Hopen overigens, dat spoedig onderwijs en‘

opvocding, ook in ons land, ten heile der menschheid

mogen vereenigd worden. De wet van 1806 wilde van

één scheiden, wat onscheidbaar is. de ontwikkeling

der jeugdige vermogens, kan op derzelver toekomstige

‘ rigting te veel geîverkt worden, dan dat opvoeding en

onderwijs hier niet zouden inéén vloeijen. En, ziet men

niet juist om die reden, elke partij, die op hare wijze

aan de veredeling van het menschdom wil werken, daar

toe het onderwijs bezigen? Hebben de Protestanten, en

heeft met name de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen

dit middel niet te baat genomen? gelooven gaarne ,

dat vele Schoolmannen in ons land, bij kunne pogingen

om het onderwijs te bevorderen, de‘beste bedoelingen had

den ,’ maar, bij de door de grondwet geëerbiedigde vrij

heid van godsdienst, bij‘ de beginselen van vrijheid, die

men in andere zaken verheft en toejuicht, schijnt het

toch niet met goede trouw zeer vereenigbaar, op de Ka

tholijken te schelden en te razen, zoo haast voor zich

een regt begeeren, waarvan anderen zich tegen hen zoo

‚lang bediend hebben. Bij‘ de wet van ISÜ6, is geen goed

opvoedend onderwijs mogelijk. Zal de onderwijzer opvoe

dend onderwijs geven, dan zal hij’ onwillekeurig in eene

gemengde school, aan de eene of andere gezindte, aan

stoot geven; leert echter niets dan cverktîiigelĳk lezen,

rekenen en schrijven, dan is het onderwijs niet opvoe

dend. —- Voor sommige kleine gemeenten in ons Vader

land, moge dergelijk onderwijs, als een noodzakelijk

kwaad , in de bestaande omstandigheden, moeten beschouwd

worden,‘ — in verreweg het meerendeel der gemeenten zijn

afzonderlijke scholen mogelijk. — Men heeft voorgegeven,

dat bij’ de kinderen, door afzonderlijke scholen, onver

draagzaamheid zoude aangekweekt worden,‘ doch men had



hetzelfde van de kerken kunnen zeggen. In Pruisseîì ,

Beijeren en andere Staten, waar afzonderlijke scholen be

staan, zijn de menschen op verre na niet zoo onverdraag

zaam als in Nederland. — Neen! maar als eene gezindte

wordt onderdrukt,‘ als men eene partij , bv. eene magtîge

Maatschappij toestaat, wat men aan eene halve bevolking

weigert,‘ als men bv. aan zeven duizend Katholijken, in

zekere stad, met geweld het genoegen ontzegt, om ten

minste eenen meester te hebben, die hun geloof belijdt,‘

als men kunstmatig’ de Katholijken weet te weren, dan

ontstaat hierdoor wrevel: men voelt zich teruggestooten,

het gemoed wordt verbitterd en verdraagzaamheid gaat te

loor! -— Hoe onpartijdiger eene regering is, des te ver

draagzamer zal het volk op den duur wezen. Mannen,

die hunne vrijzinnigheid niet als een masker gebruiken,

maar werkelijk vrijzinnzg zijn, — verstandige mannen

in den lande hebben dan ook reeds lange ingezien, dat

voor zekere partij‘ de geheele onderwijs-quaestie zich in

eene broodvraag resumeert. — ÌVilden de Katholijken zich

uitsluitend van het onderwijs meester maken; men zou

zoo een onzinnig geraas kunnen verwachten,‘ maar vra

gen enkel de vrjheid om hunne kinderen, naar hunne

beginselen, door mannen , op wier zedelijkheid en be

/ìwaamheid niets is aftewijzen, onder toezigt der Bege

ring, te laten opvoeden — wie kan hier iets onbillijks in

vinden? En wie, die de heiligheid erkent van het vader

lijk gezag, kan in de tegenwerking dier zoo billijke ver

langens , schending der persoonlijke ‘vrijheid, vernedering

van het ouderlijk gezag, krenking des teedersten gevoels

miskennen? —- De matelooze liefde , door God in het ou

derlijk hart jegens de kinderen geplant, wordt door de

hoop gevoed, dat zij‘ zich in hen als het ware zien herle

ven. Er is hier geene sprake van een bloot natuurlijk,



maar van een zedelijk leven,‘ -— van de overplanting zij-

ner deugden, zijner beginselen, zijns geloofs. Ontneemt

hun die hoop, en kunne liefde zal verflaauwen. Welnu

die hoop wordt hun ontnomen. De wet van 1896 wil dit

niet — latere besluiten, en ‘vooral dat van 2 Januarij

1842 pogen het te verhinderen. beschuldigen de Be

gering niet,‘ maar zekere factie, die door haren allesver

mogenden, de Regering tegenwerkenden invloed, door listen

en lagen, door schandelijke kuiperijen en ‘verdraaijingen,

het onderwijs doet blijven wat het was, namelijk tergend

en kwetsend voor de Katholijken.

herhalen het, bij de wet van 1806, is, naar ons

bescheiden oordeel, geen goed onderwijs mogelijk,‘ doch,

waren deze wet en de latere besluiten, naar behooren,

uitgevoerd en nageleefd, dan zoude het gebrekkige zijn

aangevuld, en nooit zouden de klagten tot die hoogte ge

stegen zijn ,‘ nooit zoude de verbittering zoo hevig gewor

den zijn. — Mogen allen, die het wèlmeenen met dejeugd,

de handen inéén slaan, om die betamelijke vrijheid van

onderwijs tot stand te brengen , welke alleen in staat is ,

de gemoederen te bevredigen , alle twisten te stillen en op

voeding en onderwijs , gelijk het zijn moet, te vereenigen!

Moge ook dit werk daartoe bijdragen! — Onze vijanden

kunnen hier zien, op welke wijze, wij onze kinderen wen

schen optevoeden, en zoo prijs stellen op zedelijkheid

en deugd, met een woord, als ware menschenvrienden

zijn, zullen zij (hiermede durve ik vleijen) besefen,‘

dat wij het wezenlijk geluk der lieve jeugd beoogen, en

ook geschikte middelen daartoe bezigen willen.

De Algoede zegene mijnen geringen arbeid, opdat Zzjn

Naam verheerlijkt en waar menschengeluk bevorderd worde!

DUIVEN, op den feestdag van Maria Presentatie , 21 Nov. 1845.
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S1.

’s Jllenscheìz bestemming.

1. Er is geene belangrijkere vraag voor den mensch,

dan deze: tot wat einde heeft God mij op deze aarde

geplaatst? Zijne bestemming toch, moet hij bj iedere

zijner vrje handelingen op het oog houden , — naar

deze, moet hij dezelve inrigten. Zijne innerlijke waar

de, zoo wel als zijn geluk hangt trouwens van hare

bereikin af. — Wie het einddoel zijns bestaans op

aarde ge ukkig bereikt , heeft alles gewonnen; wie ech-‚

ter hierin niet slaagt, — dien is alles verloren.

2. Doch de brecdvoerige ontwikkeling dezer vragc

behoort niet op deze‚ plaats. Bepalen ons met dc

slotsom van hetgeen de goddelijke openbaring geheel be

slissend hieromtrent verklaart, aantestippen; eene uit

spraak, die zelfs de onbevooroordeelde rede steeds zal

moeten huldigen , wijl ze met onuitwischbare trekken in

’s menschen gemoed is gegriffeld.

a. God zeif is het laatste doel van al het geschapene.

is het eenige volstrekt noodzakelijke Wezen , de

‚Alpha en Ûmega, het begin en het einde allerdinî

gen. Ûpenb. I. v. 8. De met rede begaafde schepse

len moeten Hem vrijwillig aanhangen, door liefde met

Hem vereenigd en door deze vereeniging eindeloos be

gelukzaligd worden ; de bestemming echter der redelooze

schepping is , aan gene daartoetotmiddel te verstrekken.

b. Ons aardsche leven is een tijd van beproeving en
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van voorbereiding tot de eeuwigheid. hebben hier

geene blijvende plaats, maar zjn allen aankomelingen

en vreemdelingen , die eerst ons ware vaderland zoeken.

Hier is het zaaijingstijd , ginds zullen wij oogsten. Wat

zal het derhalve den menseh baten , al won hj ook de

geheele wereld, zoo hij daardoor schade leed aan zjne

ziel? Men vergl. Math. XVI. 26. II. C0i25. Gal. V1.

8. Hebr. XHI. 14. IPet. II. 11.

e. Onze laatste bestemming is derhalve volledige —

eeuwige vereeniging met God , en onze taak op aarde, —

dat door vervulling van zijnen heiligen wil, Hem

steeds meer en meer naderbij komen. »Vreest God

en onderhoudt zĳne geboden; want hierin bestaat de

’ geheele mensch.” — Ecel. Xll v. 13

g 2.

Vervo/g.

1. De mensch is om en voor God geschapen. Hij mag

derhalve door geen zjner medeschepselen alleen als mid

del, bloot als zaak behandeld worden. Evenmin moet

men den menseh als eenling, als een afgezonderd we

zen beschouwen: de menschheid maakt een geheel uit

en ieder eenling is een gedeelte van hetzelve. Wij allen

vormen eene groote familie , die God als gemeenschap

pelijken Vader erkent; allen moeten zijn ledematen van

één ligchaam , welks hoofd Christus is.

2. Om deze reden , moeten wij niet slechts voor ons

zelven onze bestemming ‘trachten te bereiken; maar moe

ten hierin elkander wederkeerig broederlijk de hand rei

ken. Als leden van een ligchaam, moeten door

éénen geest bezield zjn , den geest van heilige liefde ,

of liever door de liefde des H. Geestes. ICorint. XII

v. 12 en v.

3. Zal echter de menschheid een geregeld geheel

vormen , dan moeten er , naar de verscheidenheid der

werkzaamheden , ook verschillende standen zjn en op

ieder onzer rust‘ de verpligting , tot welzijn van het ge
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heel bij te dragen, bijzonder op die plaats , welke de

Voorzienigheid hem heeft aangewezen. Het komt er

niet op aan, welke standplaats gij bekleedt; maar wel

of gij daar zijt, waar de groote Familie-vader u heb—

ben wil, en, of gij de u toevertrouwde talenten goed

besteedt.

4. Zijn wij allen kinderen van eenen vader; is God

zelf ons einddoel, en onze eeuwige, volkomene vereeni

ging met hem onze laatste bestemming: — welk gebod

zal dan voor ons het voornaamste , — het eerste zjn ?

Voorzeker geen ander dan het gebod aller geboden:

» Gij zult den Heer uwen God liefhebben uit geheel uw

hart, uit geheel uwe ziel en uit alle uwe krachten en

uwen naaste gelijk uw zelven.” Math. XXII. 37. en v.

Inderdaad alle geboden , alle wetten en profeten komen

hier als in een middenpunt te zamen , en , wierd dit

gebod volkomen nageleefd, dan ware het ideaal der

menschheid bereikt.

S3.

De menschheid , zoo als zĳ zĳn moest.

1. Wil de kunstenaar eenig voorwerp vervaardigen ,

dan ontwerpt hij zich eerst eene schets, — hij stelt

zich dat te vervaardigen kunstgewrocht in de meest

mogelijke volmaaktheid voor en dan onderzoekt hj de

stof, uit welke hij het wil bewerken. —

Zoo ook de opvoeder. Eerst klimt op tot het ide

aal van eenen volmaakten mensch; vervolgens beschouwt

hij hem , zoo als hij werkelijk is. Men verwachte hier

geen volledig tafereel: wij zullen ons tot eene losse

schets bepalen. ‘

Beschouwen wij den mensch , naar het ideaal, het-‘

welk wij ons voorstellen , welk meesterstuk der eeuwige

wijsheid en liefde vertoont zich dan aan onzen geest!

Naar het evenbeeld der Godheid geschapen , draagt

twee werelden in zich en toont reeds daardoor , dat hij

bestemd is om de goheele schepping in en door hem tot
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God — haar einddoel terugtcbrengen. Zjn ligchaam

is wel is waar uit stof zamengesteld, maarhoe voortref

felijk is de bewerktuiging! Welke evenredigheid in de

ledematen! Welke fijnheid en tevens welke kracht van

spieren! Hoe geschikt zijn de leden tot de meest ver

scheidene verrigtingen ! Welke waardigheid ligt in zijne

opgerigte hemelwaartsche houding en hoe krachtig en

schoon is de blik van een geestvol oog! —

Dit beeld van stof werd door den schepper eene re

dclijke ziel ingeademd. ‚

Niet slechts vatbaar om de verschijnselen der zinnen

wereld te vernemen , — ontwaart zj ook het ware,

sc/zoone en goede; en , allerwege in de schepping sporen

der Godheid ontdekkende , terwijl de toonen der schoon

ste harmonien des Heelals aan haar geestelijk oor rui

schen , vindt zij in haar binnenste het idée van God zelve.

Ja , zij zelve is het beeld Gods en het is hare taak ,

Hem gelijkvormig te worden. Ongetwijfeld had zij , te

dien einde , zelfs voor den val, genade noodig. Het

menschelijke kan , uit zich zelve, zich niet tot het God

delijke verheffen. Om het eindige schepsel boven de

natuur en boven zich zelve optevoeren , moest de genade

ontfermend over hetzelve nederdalen. Ook voor het

eerste menschenpaar , toen zij nog schuldeloos in Edens

lusthof rondwandelden, was zoo wel uitwendig , godde

lijk onderrigt als inwendige verlichting , kracht en hei

liging noodzakelijk. Na den val, is buiten twijfel deze

behoefte nog grooter geworden. Gods Zoon moest zelfs

menscli worden om het gevallen menschdom te redden.

De geregtvaardigde zich naauw met den God-mensch

verbindende , in het licht des geloofs wandelende , overal

de trekken van heilige liefde volgende, — verheft zich

van zuiverheid tot zuiverheid tot dat zj Paulus ten laat

ste durft na zeggen: Nu leve niet meer — ik,’ maar

Chm'stus leeft in m3)‘ en ik in 11cm.

Wij behoeven Plato’s verdichting niet; het ideaal der vol

maakte mcnschheid heeft zich persoonlijk in den Gochncnsclv

‘Jezusv Christus verwezenlijkt.
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Hoe gelijlivormiger wij aan Christus worden, des te meer

leeft Hij in ons en wij in Hem , — des te rolmaakter zijn

wij. —‘ Heerlijk schoon, doch minder schitterend, stralen de

deugden van den Godmensch op ons terug uit de levensge

schiedenis der Heiligen , welke de Katliolijke kerk ons ter na

volging en ter openlijke verecring voorstelt. Het is zekerlijk

een trefÏend schouwspel, inenschen van elk geslacht, van ie

deren leeftijd en van alle standen te zien, die uit zich zelven

zwak, gelijk wij, maar door Gods genade onderscliraagd en

versterkt, vervuld met een levend geloof en met kinderlijk

vertrouwen, zich geheel en onverdeeld — Godc ten ofler

toe wijdden. ——

II. En wat zoude, naar dit idée, het vereenigde

menschdom zjn ? Geene verzameling van aan elkander

gelijke eenlingen; maar , als een groot gezin van God ,

bezield door den geest van goddelijke liefde, zoude het

met vereende krachten naar deszelfs gemeenschappelijke

bestemming streven. Allen zouden voor den eenling en

deze voor allen met liefde waken.‘ De gelieele maat

schappij , als priesteres , zoude de redelooze schepping

in Gods verheerlijking oplossen. — God — zoude alles

in allen en zjn rjk voleind wezen.

S4.

De menschheid , zoo als zij‘ is.

1. Door de zonde verloor Adam de regtvaardigheid

en de heiligheid , met, welke God hem versierd had.

Naar ligcliaam en naar ziel, werd zijn toestand bedor

ven en het vonnis werd over hem uitgesproken: Gĳ

zĳt stof en zult tot stof wederkeeren.

2. Adams zonde, zoowel als hare kwade gevolgen

gaan op al zjne nakomelingen over. Om die reden,

zjn wij allen van natuur kinderen des toorns , aan

vele ellende en bezwaren en ten laatste ook den dood

onderworpen. Ook nu nog, is de mensch , buiten te

genspraak, met vele en voortreflìîlijke begaafdheden uit

gerust, doch derzelver oorspronkelijke harmonie is ver
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broken , het vleesch begeert tegen den geest, — de

geest tegen het vleesch. Voelen wij ons soms naar bo

ven geheven , de zinnelijkheid trekt ons met geweld

wederom naar beneden, en van daar , dat wij het be

tere wel is waar erkennen en toejuichen en des niette

min ons aan het slechtere overgeven. De mensch , aan

zich zelven overgelaten, is gelijk aan de plant, die maar

al te ras verwelkt, zoo de zon haar niet verwarmt en

daauw en regen haar niet verkwikken.

Afkecrig van God — zijn einde , — heerscht wanorde

in zijn boezem en wanorde in zijne betrekking tot zijne

medemenschen; terwijl zelf de levenlooze natuur niet

dan vertoornd en morrend het ontaard geslacht ten

dienste staat.

De aarde brengt distelen en doornen voort en niet

dan met moeite , kan men haar edeler vruchten ont

rukken. Ook zj verbeidt den dag van vernieuwing en

ziet hem , als liggende in geboorte weeën , met ver-

langen tegen. Bom. VIII, 22. Verg. I B. Mozes,

III. Ser. XL. 1—8. De wereldgeschiedenis bevestigt

op schier elke bladzijde deze waarheid en stelt ons de

aan zich zelve overgelatene menschheid altijd en overal

voor, als overgegeven:

a. aan de beklagenswaardigste dwalingen, ten op

zigte van God, van de onsterfelijkheid der ziel , en

van de waardij en de bestemming van denmensch, enz;

b. aan verwoestende uitspattingen van ’smenschen

hartstogten , van dierlijke lusten , van vuige hebzucht

en van bruischenden toorn:

o. aan eenen steeds vloeijenden stroom van allerlei

lijden en rampen;

d. terwijl zij eindelijk van ‘s menschen onvermogen

getuigt om deze onheilen opteheffen , ‘— een onvermo—

gen erkend, door alle wijzen der oudheid.

Er waren, wel is waar, opvoedkundigen, en ze zijn er

nog, die in het kind niets anders dan kiemen der deugd

willen opmerken. Dan behalve dat zij zich lijnregt met de

H. Schrift in tegenspraak stellen, verraadt waarlijk hun ziel

kundige blik weinig íijnhcid en schcrpzinniglicid. Wie aan
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aandachtig kinderen heeft waargenomen, zal erkennen, dat

zich reeds vroegtijdig, niet slechts sporen van zwaklieid en

ligtzinnigheid , maar ook van ongercgelde zucht naar genot,

van neiging tot ijdelheid en nijd en menige andere ondeugd

openbaren, die als zoo vele kiemen van zedeloosheid weldra

dreigen op te schieten , zoo ze niet gestadig in haren weel

derigen groei worden geknot, en tegengcwerkt. —- Wij erken

nen , dat die neiging ten kwade niet bij alle kinderen even

sterk is: er zijn kinderen, bij welke de overgeërfde verdor

venhcid zich naauwlijks doet opmerken, terwijl zij zich inte

gendeel bij anderen op eene schrikbarende wijze ten toon

spreidt. Bij het eene kind, is het nu eens zucht tot wreed

heid, dan tot baldadigen overmoed; bij een ander tot dieve

rij of zucht om te behagen, welke als hooldtrek in den gemoeds

aard op den voorgrond treedt. De reden van dit verschil moet

ongetwijfeld, deels in de ligchamclijke bewerktuiging, in de

natuurlijke geaardheid , -— deels in den invloed des klimaats,

deels in de physike, zoowel als moreele opleiding der ouders

en van anderen , die met het kind in betrekking staan, ge

zocht worden. Doch, hoe goed geaard het ook schijne, wee

het kind , zoo men het, zonder een heilzame tucht, alleen

aan zijne zich allengskens ontwikkelende neigingen wil over

laten! Maar al te spoedig zullen slechte vruchten den slech

ten boom verraden. Men vergelijke Möhlers Symboliek s 5.

Kath. leer over de Erfzonde.

g s.

Wat is opvoeding?

1. hebben gezien, welke ‘smenschen bestem

ming en hocdanig zijn tegenwoordige toestand is, en

hieruit blijkt van zelve , wat door opvoeding ver

staan moeten. Opvoeden is den monsch opleiden tot

het geen hj zijn moet. — Nu, — geschapen naar

Gods evenbeeld, is zjne bestemming, hier op aarde,

God —- de waarheid en de liefde — steeds gelijkvor

miger en aan gene zjde des grafs, in het land der

voleinding , met Hem , als ‘s levensbron, vereenigd‘ te

worden. Te dien einde , moeten derhalve dejeugdige

vermogens geleid , ontwikkeld, geprikkeld en integen
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deelde kiemen ten kwade , de treurige gevolgen van

onzen afval van God onderdrukt en van lieverlede ver

nietigd worden. —

In eenen uitgebreiden zin, kan men elken uiterlij

ken invloed als opvoedend beschouwen, welke ten doel

heeft , sluimerende begaafdheden optewekken of reeds

gewekte vermogens doelmatig te leiden, en zoo zij

reeds eene verkeerde rigting mogten genomen hebben,

dezelve te regt te wijzen. De velerlei omstandigheden

des mensehelijken levens, ziekte, tegenspoed, onge

lukken kunnen in dezen zin opvoedingsmiddelen ge

naamd worden. Edoch , in den eigenlijken zin, ‘duidt

men door opvoeding aan , het voorbedachtelijk streven

om den nog onrijpen jongen mensch te vormen en te

veredelen, ten einde hem op dien trap van zelfstandig

heid te verheffen , welke wij mjpheiol noemen.

Bĳpheíd en zelfstandigheid kunnen hier slechts in be

trekkclijken zin worden genomen , als tegenstelling der aan de

kindschhcid en de jeugd , zoo wel wat ligchaam als geest be

treft, eigenaardige behoefte aan hulp. —- Volledige zelfstan

digheid is niet ons deel op deze wereld: de ‘volle rĳjìheid

‘zullen wij eerst in de eeuwigheid bereiken, waar de voleinde

regtvaardigen God zullen zien van aanschijn tot aanschijn.

I Cor. XIII, 11. volg. Deswege danken wij Hem zonder op

houden, dat Hij ons onder de voogdijschap zijns geestes ge

plaatst heeft, in de Kath. Kerk, opdat ‘wĳ niet meer zĳn

kinderen, heen en weer geslingerd en door alle winden

van leering gedreven, door bedriegerĳ der menschen, door

jtrglístígheid met kunstgrepen der verleiding, maar dat

waarheid oefenende, in liefde toenemen, in Hem, die ons

hoofd is — Christus. — Eph. IV, 14.

De opvoeding bestaat dus:

a. niet in het scheppen van nieuwe krachten; maar

in de ontwikkeling en leiding van de bestaande — van

den aangeboren aanleg. —

In de opvoeding, moet men zich niet zoo schielijk laten

afschrikken, bijaldien de kweekeling geenen aanleg tot het

een of ander schijnt te hebben, — ten minste niet, wan

neer het begaafdheden betreft, die gewoonlijk in ’e menschen
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natuur gelegen zijn. Kunst en taai geduld, maar bijzonder

heilige liefdevermogen zeer veel. Welke wonderen hebben

in dat opzigt de godvruchtige en geleerde zendelìngen niet

verrigt in de opvoeding en vorming der wilden van Paraquay,

die aanvankelijk onvatbaar schenen voor elk onderwijs! —

‘zie de gesch. van Par. door F. de Charlevoix; ook M. de

Chateaubriand heeft in zijne ngenie du Chrístianisme” op

eenige overschoone bladzijden zijne schatting betaald aan die

edelmoedige mensclicnvrienden.

b. Opvoeding is niet bloot ontwikkeling van ’smen

schen geest; maar , dewijl zijne natuur ten kwade ge

neigd en onder de wet der zonde is, moetzij ook

‘genezenden invloed uitoefenen. ‘Ieder opvoeder mag

de woorden der H. Schrift op zich toepassen: »ziet

ik heb u gesteld, dat gĳ uitroeit en verwoest , en

opbouwt en plant. Jer. I,’ 10. ’

Socrates zinspelende op den stand zijner ouders, zeide

reeds, dat hij de menschen trachtte te vormen , doorde kunst

van beeldhouwer en van vroedkundige. — Door die van

gene , dewijl hij het ruwe en wanstaltige zoo lang weg sloeg,

tot dat het Goddelijke beeld ten voorschijn kwam ; terwijl hij

de kunst van deze aanwende om het in den jongen mensch

sluimerende goede door wijze hulp aan het licht te brengen.

c. De opvoeding bestaat evenwel ook daarin niet,

dat men een’ of anderen bestaanden aanleg uitroeije.

Het kwade in den mensch ligt niet in de hem aange

geborene vatbaarheid, maar in hare ontaarding en in

eene verkeerde rigting. Derhalve niet de natuurlijke

gesteldheid zelve, maar hare verkeerde rigting moet

tegengewerkt en uitgeroeid worden. v

d. Zij bestaat evenmin in het verhoeden van som

mige gebreken. Dit is zekerlijk belangrijk en noodza

lijk, — iseen gedeelte, maar niet het geheel der

opvoeding. De jeugdige mensch moet niet alleen voor

gebreken bewaard, maar ook gevormd worden tot

hoogere volmaking, moet het ideaal der voleinde

menschheid naderbij komen.

— e. Eindelijk is opvoeding niet bloot mededeeling van
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eenige kundigheden ; geen bloot dresscren tot eene

beschaafde welgemanierde houding. Zij lteelt vooral

ten taak de inwendige vermogens zoo te oefenen en

te ontwikkelen , dat hj later zelf zijne verdere vor

ming, die toch in dit leven niet mag eindigen , kunne

voortzetten.

In hoogere standen wordt niet zelden dit verkeerd denk

beeld gekoesterd: » wij zweepen de kinderen, gespannen voor

wagens van stelsels naar het doel der wetenschappen, wij

kwellen hen stelselmatig in de banden van welgemanierdheid:

wijsheid en deugd blijven buiten den kring. Van daar dat

de man‘ uit minderen stand vaak juister en regelmatiger

denkt, meer ongedwongen en vaster handelt, dan iemand,

wiens opvoeding duizenden kostte en een aantal mensehen

bezig hield. Het teveel leeren maakt den kweekeling wanke

lend en brengt hem op den dwaalweg en het altijddurende

bedillen, lessen geven, trekken en slingeren verhindert, dat

hij zich een eigen karakter vorme.”

Milde, l B., S 13. Een kind, zegt Dr. Schellema, welks

aandacht van jongs al‘ alleen bij het uitwendige der dingen

wordt bepaald , zal later de speelbal worden der menigte en

loopen, waar ieder loopt; want hij heeft geen eigen karakter,

gcene eigene denkbeelden; en in de sleur van gewoonten,

gebruiken ot‘ vormen is hij nimmer tot de kern doordrongen,

en heeft hij niet geleerd het aelitenswaardige te achten. 1).

g a.

De opvoeding moet godsdienstig zĳn.

1. Opvoeden bestaat niet slechts in voortdurende

opwekking der sluimerende vermogens des kinds om ze

willekeurig deze of gene rigting te geven; de jonge

mensch moet zjne verdorvenheid uitgeleid en zoo q)

geleid worden , dat hij zjne ware bestemming voor

tijd en eeuwigheid zelf kunne bereiken. Als burger

dezer wereld, moet hj opgroejen , voor den aardschen

1). Over opvoeding en het behoud van kindorlijkon zin: door S. P.

Sclteltema, mcd. doet. te Arnhem. -— Amsterdam, Joh. Müllcr 1842.
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werkkring, in welke God hem geroepen heeft, en

als tockomend Hemelburger, moet hij , voortdurend

vruchten opleverende , rijp worden tegen den dag des

oogstes.

Het verraadt diepe onkunde, wanneer men het onmogelijk

acht, kinderen tegelijk voor de wereld en voor den Hemel

optekweeken. God zelf heeft ons de aarde als oefenings-school,

als eene plaats ter beproeving aangewezen , en wil, dat ieder

in zijn beroep, naar zijn vermogen, tot het algemeen welzijn

zal bijdragen. Te dien einde, gaf Hij aan elk zekere talen—

ten, van wier besteding Hij eens gestrenge rekenschap vorde

ren zal. Math. XXV, v. 15 en v. Wij kunnen derhalve

onze bestemming voor de eeuwigheid slechts daardoor berei

ken, dat wij, naarmate ons vermogens zijn toegedeeld, deze

besteden om ons aardsche dagwerk goed te volbrengen.

» Wat hier ‚de mensch zaait, zal hij‘ daar oogsten.” Gal.

Vl, 8. Bïgevolg is de opvoeding voor aarde en Hemel naauw

met elkan er verbonden en onscheidbaar. Zoo men echter,

door opvoeding voor de wereld, wil verstaan eene zoodanige,

die den jongeling alleen voor aardsche doeleinden vormt,

even als of tijdelijk geluk zijne bestemming en er voor hem

aan gene zijde des grafs niets meer te hopen of te vreezen

ware, dan is voorzeker aan geene vereeniging te denken. Dit

verkeerd begrip is helaas in onzen tijd niet zoo zeldzaam

meer, en wee het kind’, hetwelk op die wijze aan zijne ware

bestemming wordt ontrukt! Wee zelfs den staat, zoo der

gelijk wanbegrip begint te heerschen! —

2. Daar de mensch , uit en door zich zelven, zich

niet tot die naauwe levensgemeenschap met God kan

verheffen en , in zijnen toestand , een voorwerp is van

Gods toorn en daarenboven naar ligchaam en ziel in

eenen verzwakten staat, zoo heeft hij onderwijs en ver

lichting van Boven , sterkte en heiliging noodig. En ,

welk eindig wezen zoude hem van zonde bevrijden ,

zijne verblinding geinezen, hem nieuwe krachten schen

ken kunnen , —wie zijnen in vuige baatzucht gezonken’

wil eene betere rigting geven? Dit kon alleen dc

Goddelijke Middelaar — de God-mensch Jezus Chris

tus: llij volbragt het werk , door den Vader Hem op

gedragen , door dien llij zich zelvcn voor ons ten olfcr
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bragt en in zijne kerk tot aan het einde der eeuwen

eene nieuwe wijze van heiliging verordende.

3. Er is derhalve voor den menseh geen ander heil

dan in Jezus Christus. Hand. IV, 12. Zal dus de

opvoeding doelmatig zijn en de aangroeijende jeugd

in staat stellen om hare bestemming te bereiken , dan

moet zij noodzakelijk Christelijk zijn. Zij moet niet

slechts Christus leer kennen, maar geheel van haar

doordrongen zijn, en wij zouden de lieve kleinen op

den dwaalweg voeren , zoo hen niet tot Christus

bragten —- hunnen en onzen Middelaar. —-

4. Zonder godsdienstigen geest, zal de opvoeding

zelfs het tijdelijk geluk niet bevorderen. Zonder dezen,

bestaat geene echte zelf- en naasten liefde — geen

volhardende trouw aan vorst en vaderland, geene op

regte belanglooze zamenwerking. IIet Christendom

bindt mensehen aan mensehen; wijl het allen met

God verbindt, en de vruchten hiervan zjn: liefde,

vrede , geduld, welwillendheid , zagtmoedigheid , trouw ,

zedigheid, onthouding, kuischheid. Gal. V, 22. Hoe

minder integendeel het Christendom invloed heeft op

den menseh, des te verwoestender openbaren zich de

werken des vleesches, v. 19 en v. door den Apostel

opgenoemd (vergl. Jac. IV , 1 en v.). En wie zal het
loochenen , dat door deze, vzoo wel het eeuwige , als

het tijdelijk welzjn der mensehen verwoest wordt?

Deze ontheiliging der opvoeding, als zij van godsdienstig

heid gescheiden, de menschheid door haarzelve wil veredelen,

is het grootste ongeluk onzer tijden. -— Ûp dien weg kan

men wel kunstenaars en veelweters verkrijgen , doch maar al

te vaak zijn zij, gelijk Paulus hen afschelst novergegevcn

aan alle ongeregtigheid , boosheid , ontucht, hebzucht, "ol

nijd, bedrog en arglistigheid , lasleraren, God verachtende,

overmoedig, hoovaardig, vindingrijk in het kwade, jegens

hunne ouders en overheden ongehoorzaam, onbezonnen , enz.

Hom. I, v. 29. Zelfs Protestanten hebben herhaalde malen

hunne stem verheven tegen de nieuwere opwedings-slelscls,

‘ die de godsdienst buitcnsluitcn. De heer Krummacheì‘ zegt

te regt: n ons schoolwczen is tot het Heidendom overgegaan;
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het Christelijk element is deels opzettelijk verbannen , of door

verzuim verdwenen, en deels als bijzaak beschouwd en op

den achtergrond geplaatst. De wereld is in onze scholen

binnengedrongen; zij worden voortaan jenkel als inrigtingen

aangezien, 0m de jeugd in het werk en in de kunst te bekwa

men‘, en dit noemt men goede staatsburgers opvoeden, als

konde iemand een opregt goed burger zijn, zonder christen

te wezen, — als ware het Christendom niet fundament en

boofdzuil onzer Christelijke staten en derzelver regering.” 1).

» De klagte over toenemend zedebederf en ongodsdienstig

beid, zegt Schwarz, wordt steeds luider, ernstiger en ge

gronder en dezelve is eigenlijk de bitterste klagte tegen de

opvoeding, 200 als die tot nu toe is geweest. Want de be

handeling van de jeugd, aan welke door die opvoedingswijze

het heilige ontnomen wordt of die hetzelve althans niet leert

hoogaelìten is trouw- en heilloos. Hoe groot dit gebrek des

tijds is, loopt in het oog. De toenemende zelfmoorden en

andere zedeloosheden in die landen van Europa, die wanen

op den hoogsten trap van beschaving te staan, hebben ons

immers bijna met de Chinezen gelijk gesteld.” 2). De ver

maarde geneesheer Descuret in zijn voortreíïelijk werk, » La

médieine des Passions” zegt hieromtrent het volgende: » Be

klagenswaardige zaak! Statistieke opgaven van de hospitalen

en van de gevangenissen in Europa bewijzen, dat de ziekten,

zinneloosheid, zelfmoord en andere misdaden, bij het onder-

wijs en den gewaanden voortgang der verlichting, vermeer

ren. De Gouvernementen zouden, meen ik, een geheel

tegenstrijdige uitkomst verkrijgen, zoo zij er prijs op stelden,

om op eene overeenstemmende wijze al de behoeften, al de‘

vermogens van den mensch te ontwikkelen. Indien zij,

hem sterke ledematen verschaffende, tevens van lieverlede

zijn gevoel met zijn werstand opwekten en het godsdienstig

element tot steunpunt kozen. — De godsdienst trouwens is

de eenige ‘bekrachtiging der zedeleer, eenige grondslag van

eene echte opvoeding. — P. 110. Zoo erkent men ook in

Nederland, dat het onderwijs chrístelĳk zijn moet en ook

bier heeft eene droevige ondervinding geleerd, dat sinds de

verbetering van het onderwijs hier te lande, de misdaden

l). Krumm‚, Cbrist. volkseliule.

2). Geschiedenis der opvoeding, door F1‘. H. C. Sclìwarz, Utrecht,

bij S. Alter, II d. 515.



zijn toegenomen. Dat onze lagere scholen , althans wat de

gemeentelijke betreft, niet christelijk en niet godsdienstig

zijn mogen, ligt in den aard van een’ regeringsvorm, die

verpligt is alle gezindten gelijkelijk te eerbiedigen. De leer

van Jezus, hetzij moraal of dogmatiek kan zonder aanstoot

van eene of andere gezindte in gemengde scholen niet onder

wezen worden. De ondervinding spreekt luide genoeg. De

zoo hooggeroemde algemeene christelijke beginselen op ge

mengde scholen als grondslag hezigen der zedeleer, is even

min hevredigcnd. Het leerstellige en zedelijke is in de

godsdienst te naauw verbonden, dan dat, zonder nadeel, eene

scheiding kunne plaats vinden. Beter geene zedeleerdaneene

die niet op hechte gronden rust. Tot dusverre was het on

derwijs‘ dan ook in ons land , — hoezeer eenige vreemdelin

gen, die eens even kwamen zien, en onze schoolmannen het

ook roemden, ten opzigte van het godsdienstige, ellendig

halfwerk. Men sprak van Jezus, als van eenen grooten leer

aar; men roemde zijne menschlievendheid, zijn’ zachten

inborst; men las het leven van Jozef; de meester hield eene

half heidcnschc, half christelijke redevoering over deze of

gene deugd en men roemde er op, dat liet onderwijs Christe

lĳk was. —- Neen! eeuwig neen! zoodanig onderwijs is niet

christelijk, — is niet zedclĳk ,’ wijl de grondslagen niet

geldig zijn. n Worden de grondslagen echter verdacht, dan

wordt het geheele gebouw niet meer vertrouwd, het kind

wordt van zijnen steun beroofd; elke zedelijke wet wordt

verworpen: kmenschen handelen heeft van nu af geen vas

ten steun meer; hij ‘wordt door zijn gevoel en door oogen

blikkelijke gewaarwordingen beheerscht, en doet slechts

datgene, wat "oor het tegenwoordig oogenblik de zinnen en

de verbeelding streelt; zedelijkheid is voor hem een masker,

dat hij voor doet, wanneer de omstandigheden het vorderen,

en zoo wordt de overbeschaafde wereld, hetgeen zij is—een

schouwtooneel , waarop elk zijne rol geleerd beeft, vol schit

terende decoratien vap papier en klatergoud, doch achter wel

ke de donkerste sluiphoeken liggen, eene wereld, in welke

list de plaats van wijsheid en convenance de plaats der deugd

bekleedt.” 1) Zal in Nederland het onderwijs godsdienstig

en christelijk zijn, dan moet het clke gezindte vrij staan,

1) Ph. Carl. Hartmnn. De'kunst om gelukkig te’ leven. Rotten]. P.

H. van den Heuvel 1836. bladz. 367. ‘ ‚
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lìarc eigene school te hebben. De regering zorge, dat niet

dan zedelijke en goed onderwezene mannen als onderwijzers

worden toegelaten; zij vordere, dat de kerkgenootschappen ,

die eene afzonderlijke school wensehcn, uit eigene middelen,

een doelmatig ruim locaal daarstellen; — zij wake over deze

scholen op eene redelijke wijze; terwijl tevens op die plaat

sen , waar afzonderlijke scholen niet gewenscht of waar zij on

mogelijk moeten geacht worden, door eene gemeentesehool in

de behoefte worde voorzien , en van deze moet elk godsdien

stig onderwijs hoegenaamd verbannen zijn. Eigenhaat, voor

oordeel, vrijgeesterij — afschuw van alle positieve godsdienst,

mogen zoodanige wet tegenhouden, — nimmer zullen de ver

schillende partijen tevreden zijn , voor dat deze alles verzoc

nende maatregel genomen zij en ook eerst dan‚zal een echt

godsdienstig onderwijs eenen weldadigen invloed op de maat

schappij uitoefenen. (De eert.)

S 7.

Wie is geschikt voor de opvoeding P

1. Opvoeden, in den eigenlijken zin, kan alleen de

heilige liefde van dien Geest, welke reeds in den be

ginne over de wateren zweefde I. ‘B. Mozes I. 2 , en

diegene, welke deze Geest als geschikte werktuigen be

zigt , alles in allen werkend en zĳne gaven uitdee

lend gelĳk wil. I Kor. XII. 11. Ten einde zoo

wel de geestelijke als ligehamelijke krachten overeen

komstig de natuur optewekken en haar eene bepaalde,

bloot natuurlijke rigting te geven, is menschelijke kunst

voldoende , en het is bekend , hoe veel eertijds en nu

in dit opzigt is verrigt. Indien evenwel van ware op

voeding sprake is , kunnen wel planten en begieten,

maar God alleen kan wasdom schenken. I Kor. III. 6.

Meii heschouwe dit niet als overdrevene vordering in de

opvoedingsleer. Want wa‚t zijn wij — wat vermogen wij zon

der God? En als de Heer ook met ons is. vindt zijn vre

de, dien wij medebrengen toch vaak genoeg , geene plaats

om er te rusten. Luc. X. 6.



_.16._

2. Intusschen wordt hierdoor de eigene medewerking

van den kweekeling en de hulp van anderen niet bui

ten gesloten. Gods geest werkt op ieder wezen, over

eenkomstig deszelfs natuur en bestemming en derhalve

op vrĳe wezens , zonder /zumze vrĳ/zeid te verkorten.

Te dien einde , kiest Hij zich uitgelezen werktuigen ,

en , gelukkig het kind , zoo het zijnen opvoeder als

werktuig van Gods geest kan beschouwen, welke diens

zachten invloed volgend, slechts in en door Hem

tracht te werken. —

3. De menschelijke opvoeder moe't derhalve, ten op

zigte van het kind , Gods plaats bekleeden; hj is het

werktuig, door hetwelk de Hemelsche Vader de nog

onervarene jeugd tot hare hooge bestemming wil op

voeren. Behalve , dat de opvoeder zelf goed opgevoed

en tot behoorlijke rjpheid gekomen zj, worden nog

tot dit belangrjk werk de volgende eigenschappen ge

eischt: —

a. Eene niet slechts voorbijvliegende, maar gestadi

ge liefde voor- en lust tot de vorming der jeugd,

verbonden met zeker aangeboren talent, ‘t welk ook

zonder wetenschappelijke verklaring het juiste weet te

treffen , gepaard met een gezond menschenverstand en

een echt godsdienstig gemoed. Soms treft men dit ta

lent aan bij menschen van geringe klasse, vooral bij

moeders , Welke haar godsdienstig , fijn gevoelig harte

volgende , ‘in hare verrigtingen, vaak uiterst gelukkig

zjn. —

b. Dusdanige menschen werken echter meer blind en

instinktmatig, dan wel naar duidelijk bewuste grondre

gelen. Van daar , dat zij niet zelden mistasten , het

geen bij behoorlijke vorming gemakkelijk zoude voor

gekomen zjn. Zal dus de opvoeder in zijn beroep sla

gen, dan heeft hj noodig, zekere kundigheden en

grondregelen als leiddraad te kennen. Hij moet een

juist denkbeeld hebben: wat de mensch is en waar

toe /zĳ op aarde is‘ geplaatst,‘ — /zoe en waardoor

/zĳ zĳne bestemming kan bereiken,‘ — wat de na

tuur , wat de genade en wat ’s înensc/zeìz zorg /zier
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íoe moet bĳdragen ,‘ — welke hinderpalen uit den weg

geruimd en wel/ie middelen aangewend moeten wor

den,‘ —— welke de beste leerunjze is , ten einde

de zekerste en gemakkelijkste wĳze /zet doel der op

voeding te bereiken. —

c. Wat zijn gemoedsaard betreft, is er slechts een

‘hoofdtrek en deze is: ec/zte , onge/zuic/zelde godsdien

stig/zeid. Uit deze vloeit van zelve voort, hartelijke

kinderliefde , vreugde vinden in den omgang met klei

nen , kinderlijken zin , — onvermoeid geduld met hun

ne zwakheden en feilen , vriendelijke ernst, uitgelaten

heid beteugelend , jeugdige hoofdigheid brekend en zich

liefde achting en eer verschalfend, — eindelijk voort

durende waakzaamheid over zich zelven, ten einde

zich ‘niet door hartstogten te laten beheersehen , maar,

zich steeds gelijkblijvend, met kalme en liefdevolle be

daardheid zijnen weg te volgen. — ’

d. Zelfs het uiterlijke verdient hier te regt onze

opmerkzaamheid. Een ligchaam, ten minste van in

het oogvallende gebreken bevrijd, zekere welgema

nierdheid in houding en gebaren, een open en vrien

delijk gelaat, eene goede uitspraak en eene levendige

voordragt , enz. , verdienen te meer in aanmerking ge

nomen te worden , dewijl de jeugdige leeftijd van ui

terlijken invloed meer afhankelijk is. —

a’ Een regt innerlijke wijding behoort tot den gemoedsaard

eens onderwijzers, — eene vreugde in den‘ H. Geest, die

niet van buiten komt, maar op den diepen bodem des ge-

moeds rust en eene wijding des Hemels is. Wie deze niet

in zich gevoelt, moet geen onderwijzer worden; hij trachtte

op eene andere wijze het vaderland nuttig te De huur

ling behoort vooral in de school niet te huis: hier moet de

getrouwe, goede herder met liefde en minzaamheid, met hoop

en vertrouwen op God werkzaam zijn. Vaak komt de oogst

laat, maar komen doet hij zekerlijk. Gelukkig hij, die ge

trouw en redelijk heeft gezaaid.” llliinehs Vademecum f.s. l.

Zie Rieeardi: Dei mezzi ete. e. 15.

4. Veel is , in een‚zedelijk — ja , in alle opzigten
i 2
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aan het voorbeeld des opvoeders gelegen. Dikwerfzul

len wij op dit punt terugkomen. » Wie een van de

ze kleinen ergert, die aan Mij gelooven, het ware hem

beter, met een molensteen aan den hals , in den af

grond der zee geworpen te worden. Ziet derhalve toe,

dat gij geenen van hen gering schat; want Ik zeg u ,

hunne Engelen zien altijd het aanschjn mijns Hemel

sehen Vaders.” Math. XVIII.

5. Opdat de onderwjzer zich de eigenschappen meer

en meer eigen make , moet hij zeer dikwerf de verhe

vene waardigheid en de bestemming van den mensch

en in het bjzonder van de frissche , ontluikende, nog

onschuldige jeugd overwegen. Het voorbeeld van den

goddelijken Kindervriend , die zich zoo gaarne van klei

nen omringd zag , zweve hem gestadig voor den geest;—

hj denke aan zjne woorden: » wie een’ van deze op

neemt, die neemt Mij zelven op.” Math. XVIII, 5 ; —

hj werpe zijne blikken op de zalige vruchten, die

eene goede opvoeding opleveren en derhalve ook -op

den rijken oogst, welken de godsdienstige onderwijzer

in het land der voleinding mag verbeiden, moge ook

hier soms zijne moeite karig genoeg beloond worden.

Kinderen zijn de wordende wereld ,‘ wie derhalve aan

hunne veredeling arbeidt, strooit op het welige aard

rjk een zaad uit, dat gedurende opvolgende menschen

geslachten voortgroeit — en de Vader , die het in het

verborgen ziet, zal het den welmeenenden zaaijer ten

dage van den grooten oogst vergelden.

n Wat is de christelijke onderwijzer, met de opvoeding van

jongelieden belast? Het is een mensch, in wiens handen

J. C. gesteld heeft zeker aantal kinderen, die Hij door zijn

bloed vrij gekocht en voor welke Hij zijn leven heeft gege

ven, in welke Hij woont als in zijn tempel en zijn huis,

die Hij beschouwt als zijne ledematen, als zijne broeders en

medeërven, die als zoo vele koningen en priesters, met en

door Hem, gedurende de geheele eeuwigheid zullen heerschen

en God verheerlijken. En, tot welk einde heeft Hij ze den

opvoeder toevertrouwd? Is het vvelligt om er dichters, rede

naars, wijsgeeren, geletterden van te maken? Wie zoude
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het durven beweeren, of zelfs denken? llij heeft ze hem

toevertrouwd om in hen den kostelijken en ouwaardeerbaren

schat der onschuld te bewaren, dien Hij hun in het doopsel

geschonken heeft — om ze tot ware christenen opteleiden.

Ziedaar einde en doel der opvoeding,‘-— al het overige is

slechts van ondergeschikte waarde. Maar welke verhevenheid,

welken adel verkrijgt deze eervolle taak, en welke zorg, welke

oplettendheid, welke waakzaamheid en welke afhankelijkheid

van ‚l. C. vereischt zij niet? — Ja, het levendig bewustzijn

dier afhankelijkheid maakt vooral de verdienste en den troost

der onderwijzers uit. Om hunne kweekelingen goed optelei

den, behoeven zij bekwaamheid , voorzigtigheid, geduld ,

zachtmoedigheid, ernst, gezag. En hoe troostvol is voor den

onderwijzer de innige overtuiging, dat J. C. al deze hoeda

nigheden schenkt en dezelve aan een nederig en aanhoudend

gebed niet zal weigeren; — hoe troostvol , dat hij met de

Profeten kan zeggen: » Gij , 0 Heer! zĳt mijn geduld en

mijne kracht,‘ Gĳ zĳt mijn licht en raadgever. Gij

hebt dit kleine volk onderworpen en toevertrouwd.

Laat geen oogenblik aan mi)‘ zelven over. Schenk

voor de leiding van anderen en voor eigen heil,

den geest van wĳsheid en verstand, den geest van onder

scheiding en van sterkte, van wetenschap en godvrnchtig

heid, maar vooral den geest van de vreeze des Heeren.”

Heeft de onderwijzer dezen geest ontvangen, dan heeft hij

niets meer noodig: deze geest is een inwendige meester, die

alles inhlaast en alles leert, en hem , hij iedere gelegenheid,

zijne pligt aanwijst en ze hem doet verrigten. Het is een

groot bewijs, dat men denzelven ontvangen heeft, als men

eenen grooten ijver in zich ontwaart voor het heil der kin

deren , als men medelijden met hen heeft, ter oorzake der

gevaren aan welke zij zijn blootgesteld, — als men gevoelig

is ten opzigte hnnner gebreken , als men dikwerf overweegt,

hoe kostbaar de onschuld is, die zij in het Doopsel verwor

ven hebben, hoe moeijelijk verloren onschuld te herstellen

is, welke rekening J. C. ons zal afvorderen , die ons dezelve

ter ‘bewaring aanheval, indien de vijand gedurende onzen

slaap dezen schat ontroofde. Een goede meester moet de

woorden op zich toepassen, die God voortdurend in Mozes

ooren deed weergalmen, als leidsman van zijn volk: » Draag

ze in uwen schoot, gelijk de moeder haren zuigeling pleegt

te dragen.” Hij moet iels van dic teederheid en van die



._20_.

onrust in zich gevoelen, welke Paulus ten opzigte der Gala-

tiers deed zeggen, dat hij baringssmarten gevoelde, tot dat

hij J. C. in hen gevormd had. Gal. IV, 19. Ik kan mij

niet weerhouden hier eenige raadgevingen medetedeelen, ont

leend van de >>Lett're à une superieure sur scs obligations”

van welke ik de aandachtige lezing den onderwijzers aanbeveel:

1. Het eerste middel om het u toevertrouwde pand te

te bewaren en het te vermeerderen, is, met vernieuwden

ijver aan eigene heiligwording te arbeiden. Gij zijthet werk

tuig hetwelk God bezigt ten heile zijner kinderen; — gij

moet derhalve naauw met Hem vereenigd zijn. Gij zijt het

kanaal — de bron; — gij moet derhalve vervuld zijn. Gij

moet den zegen over anderen doen nederdalen; gij moet hem

derhalve niet boven u zelven verdrijven.

2. Het tweede middel is, dat gij ‘geene vruchten moet

verwachten , zoo gij niet werkt in den naam van J. C. , zoo

als Hij ‚namelijk ter heiliging der zielen gewerkt heeft. Hij

begon met zelf het voorbeeld te geven der deugden , welke

hij van anderen vorderde. Zijne nederigheid en zijne zacht

moedigheid waren bewonderenswaardig. Hij gaf zijn leven

en zijn bloed voor zijne schapen. Zietdaar het voorbeeld der

herders: zietdaar het uwe. Nimmer moet uwe blikken

van dit Goddelijk toonbeeld afwenden. Kweekt, voedt zoo

uwe leerlingen op, nu uwe eigene kinderen geworden. Doet

u best, dat zij u meer beminnen dan vreezen, en bedient u

van de liefde, die zij voor u hebben, om de liefde van J. C.

in hunne harten te planten, en om vervolgens, zoo het

mogelijk is, u zelven, om .l. C. , te doen vergeten.

3. Het derde middel is, niets te verwachten van uwe zor

gen, van uwe voorzigtigheid, van uwe kundigheden, van

uwen arbeid, maar alleen van Gods genade. Zeldzaam zal

Hij het werk zegenen, van iemand, die niet nederig is. Te

vergeefs spreken wij aan het oor,z0o Hij tot het hart niet spreekt.

Te vergeefs is ons besproeijen en planten , zoo God den wasdom

niet geeft. Soms meent men met vele woorden veel te ver

mogen; men beeldt zich in, de hartvoehtigheid, door verne

deripgen, door straffen, door bitse verwijten te veranderen.

Het kan soms zijn nut hebben, maar de genade moet er bij

zijn; en wanneer men alles van deze middelen alleen ‘’er

wacht, stelt men der genade een geheime hinderpaal in den

weg; daar deze te regt aan ’s menschen verwaandheid en’aan

trotsch zelfvertrouwen wordt geweigerd.

4. Zoo uwe lecringcn en uwe zorgen door God gezegend
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worden, schrijft dat wolslagen uwer pogingen niet aan u

zelven toe: luistert niet naar de geheime stem van uw hart,

die u toejuicht, en laat de lof van anderen u niet duizelig

maken. Schijnt echter uw werk vruchteloos, laat dan den

moed niet zinken. Wanhoopt noch aan u zelven, noch aan

anderen en volhardt in uwen eersten ijver. God alleen kent

de oogenblikken, die llij zich heeft voorbehouden. ’s Morgens

zult gij den loon erlangen voor den arbeid des nachts: dat

werk scheen vruchteloos, maar dit was het niet voor u. U

was de zorg aanbevolen; het welslagen lag buiten uw bereik.

Bollin, La lllaniere ect., Tom lV, p. 515, Paris 1731. Zoo

dacht men , eene eeuw geleden! —

\ S8.

Ûpvoeding — eene wetenschap en eene kunst.

1. Gelijk "smenschen bestemming voor allen dezelfde

is , zoo is ook zijn aanleg ten minste wat de hoofd

zaak betreft, dezelfde: van daar, dat dezelfde opvoe

dingsregelen ook voor allen gelden. Men kan derhalve

algemeene grondstellingen voor opvoeding opstellen , en

deze, in behoorlijke orde gerangschikt, noemt men op

voedingsleer —[1aedago(g‘iek. Wordt dit onderwijs zoo

verhandeld, dat alle bjzondere voorschriften van een

grondbegindsel worden afgeleid — en deze een strikt

genomen stelselmatig geheel uitmaken, dan verheft zich

de paedagogiek tot wetenschap.

ln de practijk plegen zelfs ouders, die hunne kinderen —

niet geheel gedachteloos, maar met overleg opvoeden , altoos

naar een hoofdheginsel te handelen. Schoon soms wel don

ker, zweeft hun toch iets als hoofddoel voor oogen , naar het

hetwelk zij streven en al het overige regelen. Voorzeker

neemt dit beginsel de gedaante aan van hunncn meest heer

scbenden gemoedsaard. Zijn zij met dwalingen en vooroor

deelen behebt, dan is de geest van God en van‘ zijne dienst

verwijderd en aan het aardsche overgegeven. In dit geval,

is zonder twijfel hun hoofdbeginsel eene dwaling, die tot eene

andere dwaling leidt. En in de Paedagogische literatuur,

vindt men, helaas, maar al te veel bewijzen, dat deze prac
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tisehe dwaling in eene theorethische is overgegaan en tot. eene

wetenschap van eene verleiding ‘naar de kunst gemaakt

wordt. Is het niet eene hemeltergende zonde, het geen

kwaad vermoedende kind met zijne verhevene bestemming en

met den alleen waren weg, die derwaarts voert, onbekend

te laten en het eenen weg te wijzen, die uitloopt op een

eeuwig ongeluk ?

2. Eene wetenschappelijke rangschikking der opvoe

dingsleer biedt ongetwijfeld vele voordeelen aan. Het

bespiegelend verstand blijft onbevredigd tot dat het

alles tot zekere eenheid gebragt heeft en een overeen

stemmend geheel voor oogen ziet; doch het beginsel,

de hoofdstelling moet ook het doel aanwijzen, hetgeen

de jonge mensch bereiken moet, en de vorming der

bijzondere vermogens, moet naar dit doel gerigt en

geregeld worden. Zonder een hoofdbeginsel, is het

onmogelijk harmonie in den mensch te brengen. Maar,

waar vinden wij dit hoofdbeginsel?

3. Onze laatste bestemming is — volledige, eeuwige

vereeniging met God en onze taak op aarde is, ons

steeds gelijkvormiger met Hem’ te maken door zijnen

heiligen Wil te vervullen. Dit is niet slechts ieder

voor zich verpligt; — dit is pligt voor allen en hiertoe

moeten wij elkander bjstaan. Men kan derhalve ’smen

schen algemeene verpligting daarin stellen , dat hĳ

God van gansc/zer /zarte beminne en zĳnen even

mensc/z, gelĳk zich zalven. Zoo dit gebod altijd en

van ieder werd vervuld, dan zoude het ideaal der

mensehheid bereikt zijn. De aarde zonde in een Para

dijs herschapen zijn , en ons leven, aan gene zijde des

grafs , zoude niets anders wezen, dan het eeuwig ver

rukkend schouwspel van Goddelijke liefde, na eene

sehoone, treffend uitgevoerde ouverture. — Edoch,

in onzen tegenwoordigen toestand , een’ staat van afval

van God, een’ toestand van verdorvenheid, is er geen

redding voor ons , dan door den Goddelĳk Ílfiddelaar‘

Jezus Christus en die vermiddeling wordt ons toege

eigend, door onze opneming in zijne H. Kerk; want,

slechts in haar zijn de woorden des levens neergelegd ,
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in haar alleen , vloeijen de bronnen der genadein onbe

smeurde reinheid en de H. Geest, die op het Pinksterfeest

over de Apostelen nederdaalde werkt in haar tot aan

het einde der eeuwen. S 1—6. Diensvolgens kan de

hoofdstelling der opvoedingsleer omschreven worden in

dezer voege: Tracht den kweekeling zoo ‚te vormen ,

dat /zĳ als levenpl lidmaat der van Ubfistus gestic/zte

Kerk God van gansc/zer harte beminne en zĳnen

naaste gelĳk zic/z zelven. Deze regel moet den op

voeder steeds voor oogen zweven, en elk vermogen

moet zoodanig en in zoo ver gevormd en ontwikkeld

worden , dat dit bevorderd , althans in geen geval ver

hinderd worde. zullen later gelegenheid hebben

over de verdere toepassing van dezen regel te spreken’.

4. De vaardigheid , om de grondregelen der opvoeding

doelmatig aantewenden , heet opvoedingskunst. Goede

grondregelen en deels aangeboren , deels door oefening

verkregen geschiktheid ter uitvoering zjn hare vereisehten.

Niemefer noemt den theoretisch evormden o voeder Pae
‚ J ‚ 8 P

dagogzker en den praktisehen kunstenaar Paedagoog, en be

weert teregt, dat onder de eersten weinig echte paedagogen zijn.

S 9.

Hare nuttig/raid en noodzakelĳkbeid.

1. Hetgeen eigenlijk den mensch tot mensch maakt,

is de opvoeding. De algemeene ondervinding, zoo wel

bij individu"s als bij geheele volken bevestigt dezestel

ling. Dit ligt ook in den aard der zake. Zoo de in

let kind liggende vatbaarheid niet doelmatig wordt

opgewekt en geleid, blijft zij of sluimerend, of zij

ontaart; — wordt echter het kind naar verkeerde

grondstellingen opgevoed, dan wordt het bedorven en

de schade is vaak onherstelbaar. Wat moet van die

arme schepsels worden , wanneer men hen b. v. van

jongs af van God en J. C. aftrekt en, als bestond er

niets hooger, in den poel van zinnengenot werpten de
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zinnelijke wereld binnenslingert? En als nu dit ge

slacht eene verkeerde rigting volgt, hoe zal het dan

met het volgende gaan ? De jeugd is de kweekschool,

uit welke binnen weinige jaren, vaders, moeders,

huisoversten en onderdanen voortkomen, en het hun

gegeven onderwijs, het moge goed of kwaad geweest

zijn , zal vruchten dragen , alleen met dit onderscheid,

dat slechte indrukken hoe langer zoo sterker worden ,

terwjl goede , zoo zij niet bij voortduring levendig gehou

den worden , maar al te spoedig wederom verdwijnen.

2. Hoe belangrijk is het derhalve, dat ouders en

allen , die zich met de opvoeding onledig houden hier

over goed en grondig onderwezen zijn , opdat zij we

ten , wat zij als hoofddoel voor oogen moeten hebben

en op welke wijze dit het best bereiken.‚ De grond

regels van christelijke opvoeding moeten vooral den

zielzorger bekend ‚zijn. Hoe zal hij de hem toever

trouwde gemeente veredelen, zoo hij bij de opgroei

jende jeugd’ daartoe den grond niet legt. Zjn verhe

ven beroep vordert , zonder eenige verschooning, dat hij ‘

‚a. Zoo wel in zijne 1eerrederen, als in den omgang

de ouders hunne verpligting ten opzigte van opvoeding

op het hart drukke,‘ hen hierover onderwijs mede

deele, op zekere feilen opmerkzaam make en hun steeds

met goeden raad te dienste sta; en

6. Dat hij als godsdienstleeraar en sehoolvriend on’

middelijk zijnen invloed op de kinderen uitoefene.

» Wee den Priester, die uit traagheid of eigenzinnigheii

onverschillig eene school voorbijgaat! De scholen zijn een}

daar en zijn werktuigen van eenen onzigtbaren geest. Ven

zuimt gij zaadkorrellen des eeuwigen levens in de jeugdig‘

harten nittestrooijen, dan zal de vijand van al wat goed i!

niet in gebreke blijven, onkruid van allerlei aard daarin te

planten! Ach! van waar kunnen wij godsdienstigheid ver

‘werwachten, naar welke wij allen, als naar het laatste red

middel, de handen uitstrekken, 200 de nog glimmende vonk

in de borst onzer jeugd niet opgerakeld, aangeblazen en in

vlam gezet wordt! —— Van waar betere zeden , van waar echt

deugdzame karakters, van waar zelfs grondige kundigheden‘?
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Wanneer Jezus nog op aarde wandelde, meent gij, dat llij

eene school zoude voorbijgaan, zonder ze te bezoeken om de

nog onschuldige jeugd ’s Hemels zegen te schenken, ten einde

‚haar voor de aansteking van den bedorven en kwaden geest

der wereld te bewaren! n Joseph Widmer: Munchen 1819

D6r Kath. Seelensorger. — Helaas! in Nederland, gebukt

onder eene ondragelijke schooltirannij, kan en mag de pries- ‘

ter naauwelijks zijne oogeu op eene school slaan, of een

vloed van verwijten en beleedigingen stroomt op hem neder.

Daar moet de priester lijdelijk aanzien, hoe de jeugd, voor

wier heil bij moet zorgen, zonder zijn toezigt , wordt onder-

wezen, door mannen, vaak dweepend vijandig aan zijne gods

dienst. Durft hij nu en dan vrijmoedig zijne slem verheffen,

dan hoort men het oorverdoovend geschreeuw der monopolis

ten: Preisterheerschappĳ , bĳgeloof, duisternis! Home,

Middeleeuwen! en ’s priesters stem is overschreeuwd, de re

gering de regtmatigheid der klagten inziende, durft uit vrees

eigene besluiten niet uittevoeren, — de schooldespoten jui

chen en satan, verheugd als hij is, doet de Hel van die

juichtoouen weergalmen! — Broeders, ambtgenooten, die dit

leest, — laat ons den moed niet opgeven: eens zal de regt

vaardigheid over de tirannij zegevieren, die dag is misschien

niet ver meer verwijderd; laat ons intusschen, in de christe

lijke leer, met verdubbelden ijver werken en biddend zorgen,

dat de geest van hatelijke onverschilligheid ons het sehoonste

gedeelte niet ontroove van de kudde ons toevertrouwd.” (Vert)

3. Wanneer de opvoeding zoo een groot voordeel

oplevert, hoe komt het dan , dat bij al de paedago

gische inrigtingen van onzen tjd , godsdienst en zede

lijkheid , in stede van te bloeijen , integendeel meer en

meer verwelken ? Het antwoord is gemakkelijk: a. Men

rigtte zich in nieuwere tijden niet altoos naar echt

e/zristelĳke grondregelen, en wanneer ook de grondslag

goed was, ontbrak het vaak aan de uitvoering. b. Ook

de beste opvoeding zal mislukken, wanneer ouders,

dienstboden en allen, die op het kind invloed hebben

niet medewerken. En toch hoe zeldzaam geschiedt dit

en wie is het onbekend , dat afbreken gemakkelijker

is dan opbouwen! c. Wanneer eindelijk onbevoor

oordeeld ‘het eene volk met het ander vergelijken, is
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het evenwel niet te ontkennen , dat ten spjte van zoo

vele hinderpalen, ten minste toch zeer veel goeds is

bevorderd.

Men vergel. Niemeijer, Grundsiitze der Erziehung, Halle

ISO6, I B. Rollin , La manière etc. , tom. lV , 13.414.

S 10.

Verdeeling.

í

1. De opvoeder moet niet alleen de vermogens der

kinderen opwekken en met hunne , zoo wel tijdelijke ,

als eeuwige bestemming in overeenstemming brengen ,

maar hij moet ook den geest zijner kweekelingen met

velerlei kundigheden verrijken; hj moet opvoeder en

leeraar wezen. Dien ten gevolge kan men de opvoe

dingswetenschap in twee deelen splitsen , van hetwelk

het eerste de vormleer — opvoedingsleer in den ge

strengen zin , het tweede echter de stqfielĳkeleer of het

onderwĳs genoemd wordt.

2. Vorming en onderwĳs kunnen, wel is waar,

in de practijk niet gescheiden worden en zelfs in de

theorie zijn zij veeltijds met elkander verbonden: het

belang van wetenschappelijke behandeling en het meer

dere licht, hetwelk daardoor op beide deelen valt, zul

len echter deze scheiding regtvaardigen. — ’
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BEPAALDE VORMLiEER.

Wêê-e‘

g 11.

Derzeleer belangrĳk/leid.

1. De bepaalde vormleer houdt zich onledig met de

volmaking der organen — en der physische en geeste

lijke vermogens van den mensch. Zij poogt de in het

kind sluimerende vatbaarheden optewekken, door doel

matige oefening te versterken en elke ontaarding of be

schadiging te verhoeden , te verwjderen en alle ver

mogens zoodanig te regelen , dat zij gelijkelijk, zonder

elkander tegen te werken, ter bereiking onzer bestem

ming voor tijd en eeuwigheid , dienstbaar gemaakt wor

den. » Zij plaatst, gelijk Hergenröt/zer zich uitdrukt

het lagere onder het hoogere , het hoogere onder het

hoogste. Het goddelijke , eeuwi e is haar het hoogste

en dit hoogste sticht zij eene erberg in den geest,

en voor den geest eene in het ligchaam. Zij ontwik

kelt en versterkt het orgaan en tevens daardoor de in

hetzelve werkdadige kracht, opdat zij naar het hoogste

streve. Zij onderwerpt de begeerte aan de bevelen der

rede , — de rede leert zij bukken onder het geloof en

zoo verbindt zij het tijdelijke met het eeuwige, den

sterveling het vrolijk uitzigt in de eindelooze eeuwig

heid openende.”

2. Wie zoude alzoo het hooge belang van deze vor
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ming in twijfel trekken? — Zonder ontwikkeling trou

wens, blijven juist de sehoonste vermogens in den

mensch sluimeren of derzelver ontwaking het toeval

overgelaten; de mindere vermogens nemen intusschen

eene verkeerde rigting , terwijl zij de neiging der be

dorvene natuur volgen en de organen zelve worden

soms onherstelbaar beschadigd. -—— Hoe toch zal men

de schade herstellen , wanneer het ligohaam of de ziel

des kinds in ’s levens eerste jaren reeds in de ontwik

keling geknakt wordt, of zoo men zijn hart reeds vroeg

laat verwilderen! Verzuim van materiëele vorming—

van onderwijs kan later ingehaald worden , maar vor

ming van hart en ziel — de forîneele is schier altoos

zonder redding , zonder herstel. -——

waan‘;

EERSTE AFDEELING.

ALGEMEENE GBONDBEGELEN .

‘Üïäiâc’

EERSTE -IIOOFDDEEL ‚

nv BETREKKING TOT 1m ONTWIKKELNG EN LEIDING

mm VERMOGENS.’

g 12.

De opvoeding algemeen.

Deze algemeene grondregelen hebben onmiddelijk be-

trekking a. op ‘de ontwikkeling en leiding der vermo—



gens; ö. op de afwering en verhoeding van te vreezen

beschadiging; c. op verbetering en heeling van‚ont

dekte gebreken; d. eindelijk op de wijze, om den

kweekeling tot voortdurende zelfopvoeding opteleiden.

Wat nu ontwikkeling en leiding der vermogens betreft,

is de eerste grondstelling: De opvoeding zĳ algemeen.

Men mag zoo min het ligchaam als den geest verwaar-

‚loozen. Dit geldt ook van de bijzondere vatbaarheden

des geestes. Eenzijdigheid, van welken aard ook ,

heeft altoos nadeelige gevolgen. Waartoe dient b.v.

eene levendige inbeeldingskracht, en een getrouw ge

heugen , zoo het den mensch aan verstand en gezond

oordeel ontbreekt! Waarheen geleidt hooge verstands

ontwikkeling, een bedorven hart, — en omge

keerd — tot welke dwalingen wordt ook een goed

hart medegesleept, zoo verstandsontwikkeling mangelt!—‚

De opvoeding offert deswege geen vermogen aan een

ander op , maar, om weder met Hergenrüt/zer te spre

ken , vormt ligchaam en geest, — het ligchaam als

een heiligdom des geestes, — den geest als een hei

ligdom van God —— beide als een’ aardsc/zen mensch,’

uit welken‚ een hemelsc/ze groeijen moet."

Hoe nadeelig eenzijdige opvoeding werke, vindt zij even‘

wel niet zelden plaats. Bij de geringere klasse, wordt maar

al te dikwerl‘ de geest aan het ligchaam opgeolÏerd, terwijl

bij de beschaafde klasse betweterij, opgewekte — verhitte

phantasie en ontaarde kunstdrift het hoogste — godsdienst en

zedelijkheid "erdringen. Verg. Milde I. B. S 14. —

S 13.

De opvoeding zĳ harmonisch.

1. Dit moet, in ‘t algemeen , niet zoo verstaan wor

den , als moesten alle vermogens op gelĳke wĳze, en

bij iederen mensch , op denzelfden aard , ontwikkeld

worden. De opvoeding moet te gelijk een/leid en /zar

monie in den mensch brengen en derhalve , gelijk reeds

meermalen is opgemerkt, het lagere aan het hoogere
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en het hoogere aan het hoogste ondergeschikt maken.

Deze harmonie moet naar ’s menschen tĳdelĳke, zoo

wel als eeuwige bestemming worden afgemeten.

2. ‘s Menselien tijdelijke bestemming is, dat hij als

lid der maatschappij ,u tot het welzjn van het alge

meen , het zijne in zijnen kring bijdrage. Indlôllnhij

bereids een beroep gekozen heeft , . dan moeten zijne

vermogens zoodanig geleid en ontwikkeld worden, dat

hij in zijne toekomstigen werkkring zijne pligten naar

behooren kunne vervullen. Gelijk nu de aard van be

roepien verselilillllilìnddis, zoo 1‘inoet oilòk Vüál zelvîrde op

voe ing verse i en zijn. aar ge ang ejeug ige we

reldburger tot landman , krijgsman , kunstenaar , ge

leerde of wat het ook zij, moet opgeleid worden,

moet het een of ander vermogen meer bijzonder ont

wikkeld en de overige, zonder iets te verwaarloozen",

daarmede in overeenstemming gebragt worden. Dewijl

echter deze bestemming niet de hoogste en laatste is,

moet zij zelve wederom plaats nemen in eene lioogere

orde.

3. Het hoogste en laatste voor iederenjmenseh is zij

ne eeuwige vereeniging met God en hiertoe geraken

wij alleen door Christus. Opgenomen in de kerk ,

door Hem gesticht, houden wij ons aan Hem vast in

het geloof, en worden door zijnen geest — den

geest van liefde bezield. Hetgeen derhalve‚in den voort

gang der opvoeding onze meeste zorg vereiseht is het

geloof , werkdadig door liefde , of de echt christelij

ke deugd. Zonder de liefde die uit het geloof voort

komt, zijn alle , ook de uitistekendste voorregten van

den mensoli niets , dan een klinkend, vruchteloos ‚rui

sehend metaal. I. Kor. XIII. 1. v. De natuurlijke,

de physische en Geestelijke vermogens moeten , onder

geschikt aan dit hoogste , zoo geoefend worden, dat

zij tot opwekking, tot bevordering en tot uiterlijke in

werkingstelling van eeht christelijke gemoedsgesteldheid

bijdragen. Ten minste , in geen geval, mag dit eeni

ge hinderpaal in den weg gelegd worden. Is ’s meri

schen hoogste bestemming voor allen dezelfde, dan is



_31_

deze eisch ook voor allen dezelfde en onveranderlĳk:

» Er is geen onderscheid tussc/zen den Ìmec/ct en den

vmjgeborene , tussc/zen man en vrouw ,' want wĳ zĳn

allen een in Christus Jezus. Gal. III. 28. Z00 de

ze grondstelling algemeen werd nageleefd , dan ware

er volledige harmonie onder het menschdom: vrede met

God, vrede‘ met allen van goeden wille.

Door de godsdienstig-zedelijke veredeling altoos als het eerste

en noodzakelijkste te beschouwen, wordt tevens ’smenschen

bestemming voor deze aarde het best bereikt. Wie in het

christendom grondig onderwezen en van deszelfs geest door

drongen is, zal in alle betrekkingen voegen ,‘ en in elken stand

zin, wat bi’ zi'n moet, een vli‘ti huisvader, een etrouw
edhtgenoot , den Jgoed burger, een elerîlijk koopman, eengdapper

soldaat, enz. — Een huisgezin, naar dezen geest geregeld,

zal’ het voorbeeld opleveren van alle deugden, — veronder

stel een dorp uit zulke gezinnen zamengesteld, en de scboone

vruchten zullen nog meer in het oog vallen, en hoe verder

men dien kring uitbreidt, des te meer zal de waarheid blijken

van Paulus woorden , ndat godsdienstlgbeid tot alles nuttig is,

dewijl zij de belofte heelt van dit en van het toekomende

leven. l Tim. lV, 8. zonderlinge zaak , zegt Montesquieu,

de christelijke godsdienst, die slechts de gelukzaligheid eener

andere wereld schijnt te beoogen, maakt ons reeds hier bene

den gelukkig.” Wanneer integendeel de wetenschap van de

godsdienst wordt afgerukt, of beide elkander vijandig tegenover

staan , wordt de jeugd, naar de opmerkingen van den graaf

de Maistre , niet elmmaniseerd, —maar in den hoo sten raad
verdierlijkt. Nzízs serons abrutis par la SGÍEWCÏ, et gdest

Ie dernier dégré de Pabrutissement. Men verg. Kat. Vor.,

von Aug. Gruber: Salsburg 183Û, k. 16. Ricardì IX. ‘

S 14.

De opvoeding zĳ overeenkomstig de natuur.

1. ’s Menschen geest en ligchaam volgen in hunne

ontwikkeling zekere in de natuur gegronde wetten. Zal

de opvoeder zich behoorlijk van zijne verhevene roe

ping kwijten , dan moet hj, wel verre van deze na
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tuurlijke orde geweldadig te verstoren, integendeel

haren loop volgen , opwekken, leiden. Alleen daar,

waar de natuur ontaard ten voorschijn komt, moet zij

tegcngewerkt worden.

2. Om deze reden , moet de opvoeder ‘smenschen

natuur, vooral in hare ontwikkelingsperiode, goed ken

nen. De opvoeder moet gelijk ieder kunstenaar met

de stof, die hij bearbeidt, vertrouwelijk bekend zijn.

fllilde heeft teregt, om deze kennis te verkrijgen,

aanbevolen: I. de studie der Anthropologie, niet zoo

zeer uit stelselmatige leerboeken dezer wetenschap, als

wel uit zulke werken, in welke ontwikkeling en voort

gang van goede en kwade kiemen , practisch en aan

schouwelijk worden voorgesteld. Goed opgestelde le

vensschetsen en geschiedenissen van opvoeding zijn

bijzonder geschikt tot dat einde. II. Met nadenken

verbonden , gedurigen omgang met kinderen; herhaald

nadenken over den uitslag onzer aangewende pogingen,

alsmede over die van andere opvoeders en hunne wijze

van handelen. III. Gestadige herinnering onzer eigene

kinderjaren. Hoe duidelijk zoude menige zaak voor ons

zijn, zoo wij terugdachten, hoe als kinderen ons

de zaken voorstelden en hoe men destijds, om indruk

op ons te maken, het moest aanleggen! — Eindelijk

IV. eene aandachtige beschouwing, hoe de aan zich

zelven overgelatene natuur werkzaam is en zich van

lieverlede ontwikkelt.

‚Ìllilde, 1. B., S 25. Doelmatig gevormde en goed bestuurde

onderwijzers-gezelschappen kunnen voorzeker in dit opzigt zeer

nuttig zijn. -

S 15.

De opvoeding zĳ overeenkomstig de bĳzondere

geaard/leid des kinds.‘

Schoon de vermogens alle kinderen, wat

/zet wezenlijke betreft, gelijk zijn en aan dezelfde
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ontwikkelingswetten onderworpen zijn , zijn er echter

graden en trappen van de meeste verscheidenheid. Ver

schil van bewerktuiging, gemoeds-‘aard, opvoeding,

luchtgesteldheid , voedsel enz. , veroorzaakt in het kind

menige eigenschap, ligchamelijke en geestelijke, die

wij onder de benaming van individualiteí! aanduiden.

Deze verschillende wijzigingen van een en dezelfde

natuur, hehooren, ongetwijfeld, voor zoo verre zj

niet slecht zijn , tot de schoonheid van het geheel.

De tuinman plant niet slechts rozen of tulpen,

maar bloemen van verschillende soorten, opdat ie

der , op hare wijze , het schoone der in een smelting

van verschillende kleuren verhooge. Er zijn voorzeker

in het kind ook gebrekkige hoedanigheden , eigenaardig

aan het eene kind, waarvan een ander ‘bevrijd is,

want ook de neiging ten kwade openbaart zich vroeg

tijdig en ontwikkeld zich naar verschillende rigtingen.

S 4. Het zoude derhalve dwaas zijn, alle kinderen op

eene en dezelfde wijze te willen behandelen. Heeft

het kind iets goeds aan zich , dat bĳzonder op den voor

grond treedt, dan moet dit ook bijzonder bewaard en

ontwikkeld worden; — openbaren zich echter bijzon

dere gebreken , dan vorderen zj eene gepaste en eigen

aardige tegenwerking. — Om deze reden is den opvoe

der eene naauwkeurige kennis van de zindivîldueele ge

steldheid zijner leerlingen onontbeerlijk.

2. De beste middelen om deze te verwerven, zijn:

a. Eigene waarneming des opvoeders. Hij neme zich

hierbij in acht voor elke partĳdzlg/zeid, voor of tegen

zijnen kweekeling. Immers in dit geval zoude hij zijnen

gunsteling steeds te goed , en de overige steeds te ge

streng beoordeelen; bij genen zoude hij gebreken als

deugden, dezen soms het goede voor gebreken hou

den. — Hij veroorlove den kinderen eene gematigde

vrijheid , zoodat zij zich vrij in hunnen kring bewegen.

Ûverdrevene gestrengheid dient tot niets, dan dat de

kinderen leeren anders te schijnen dan ze zijn: het wor

den huichelaren. Quintilianus wilde reeds, dat men de

kinderen , vooral bj hunne spelen en in den vrolijken

3
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omgang met elkander , moest leeren kennen. Bij zulke

gelegenheden toch , openbaren zich de heerschende nei-

gingen: — goede en kwade eigenschappen komen dui

delijk en zonder huichelarj aan het licht. De opvoeder

zich liefderijk bewegende in den kring der kinderen ,

moet hun vertrouwen trachten te winnen, opdat zj,

overtuigd van zjnen goeden wil en van zijn meerder

verstand , bij hem troost en raad zoeken. Zonder het

te laten blijken, moet hij ze leeren kennen, want

listig begluren en onteerend spionneren zijn vaak na

deelig. De opvoeder moet niet slechts eene of andere,

maar alle uitingen der verschillende vermogens bij het

kind opmerken en wjl tegenovergestelde karakters meer

in het oog vallen , het eene kind met het andere ver

gelijken , zijne waarnemingen voortzetten en alles naauw

keurig overwegende , in zjn harte bewaren.

b. Ook de natuurlijke ligchaamsgesteldheid des kinds,

deszelfs temperament moet in aanmerking worden ge

nomen; terwijl eene verstandige gelaatkunde en Pa

thognomiek en Mimiek 1), gevoegd bj de kennis der

physische en geestelijke eigenschappen der ouders en

van den heerschenden geest in het ouderlijke huis,

den opvoeder zeer vele inlichtingen verschatïen.

c. De verstandige onderwijzer zal ook geenzins het

oordeel versmaden , hetgeen anderen’, die met het kind

vertrouwelijk en dikwerf omgaan, zoo als ouders’en

dienstboden, over hetzelve vellen. Moge hij hier ook

0

.—

l) Men kent den mensch uit zijnen blik en uit de wijze, op welke

u te gemoet komt, zjne kleeding, zjne lach , en zijn gang verraden,

wie hij is. Sir. XIX, 26. Het oog is bijzonder sprekend: een leven

dig, vrolijk, vurig oog werd te allen tjde als teeken eens werkda

digen geestes beschouwd: integendeel een mat, strak en halfgesloten

oog , vooral bij kinderen, veronderstelt zwakheid. en traagheid des gees

tes. In onze tjden, wordt veel ophef gemaakt van de schedelkiinde.

Here theorie is echter nog te Weinig uitgewerkt en de toepassing is te

veel aan misbruiken blootgesteld, dan dat zij algemeen ter beoefening

aanprijzing verdienen zoude. (Eene aandachtige lezing en beredeneerde

toepassing van eenige overschoone waarnemingen , voorkomende in het

belangrijke werk: La medicine des PIISSÏOÎIS, par J. B. F. Descuret.

Paris 1841. Chap. V , kunnen den onderwijzer veel voordeel aanbrengen.)
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al geen onvoorwaardelijk geloof kunnen schenken , wijl

zij vaak onbevoegde beoordeelaars zijn, zal hij toch

uit hunne gezegden eenige punten opmerken, die‘ hem

ter verdere waarneming nuttig kunnen worden. Ook

de wijze, op welke de eene kweekeling den anderen

beoordeelt, is dikwerf buitengewoon juist: kinderen

’ kennen elkander het best: alle vermomming is hierver

dwenen.

5 16.

De opvoeding moet vroeg begonnen worden, doc/z

overeenkomstig met der kinderen leeftĳd.

1. Wat de vorming des ligclìaams betreft, zal nie

mand loochenen , hoe belangrijk het zij, dat ‚reeds van

de eerste dagen af aan voor bewaring, voor met de

natuur strookende ontwikkeling en voor toekomstige

bruikbaarheid der ledematen en organen gezorgd worde.

Maar ook in betrekking tot de ziel, behoort de op

voeding vroeger te beginnen , dan gewoonlijk geschiedt.

Schoon de vermogens der ziel nog sluimeren , kan men

toch reeds veel doen, hetzij om ze te wekken, hetzij

om ze voorloopig den weg aftebakenen , dien zij na

de ontwaking moeten afleggen.

Dit, zegt Hergenröther , vertoont zich het schoonst

bij nog geheel kleine kinderen , wanneer vader of

moeder, die hen liefkozen , vol aanminnige vrolijkheid

naar mond of oogen zien. Men ontwaart hier reeds

opwekking des geestes , het uitwendige opmerkende en

waarnemende. De natuur heeft ook hier wederom het

best aan de moeder geleerd , op welke wijze zij de op-‚

merkzaamheid opwekken , onderhouden en oefenen

moet; de liefde maakt haar vindingrijk; zj is voor de

sluimerende vermogens der kinderziel, wat de stralen

der liefelijke lentezon voor de in de aarde sluimeren

de kiemen der planten zjn.” -—- ’

Wanneer ooit de gevoelvolle Pestalozzi onze aandacht ver

dient, dan is het voorzeker daar, waar hij het moederlijk oog
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beschrijft, en met de hem eigenaardige geestdrift aantoont,

hoe door den teederen blik der moeder reeds in de ziel des

zuigeliugs eene straal van welwillendheid, van kinderlijke op

geruimdbcid en van geestelijke roering kan opgewekt worden.

In het algemeen is de invloed der kinderkamer op het vol

gend leven zeer groot en talloos ’zijn de misslageu, die er

begaan worden. Om niet te spreken van verwaarloozing der

zorg voor zindelijkheid, voor doelmatige spijs ‘en kleeding,

voor beweging in de open lucht, hoe veel verkeerds geschiedt

er niet ten opzigte der ziel? — In stede van de geestvermo

gens der kinderen optewekken, laat men ze over aan domme

oppasters of men laat hen soms uren achter een in nare som

berheid hij zich zitten hroeijen , verheugd als men is, hen op

die wijze stil en rustig te zien. Wie zoudederhalve niet wen

sehen, dat bewaarscholen meer algemeen worden opgerigt?—

Dergelijke inrigtiugen, hoe wenschelijk echter, zijn slechts

tot noodhulp voor die ouders, aan welke het ofaan bekwaam

heid en lust, of aan tijd ontbreekt om zelven hunne kinde

ren op te passen. Want de teedere moederzorg kan door

niets ter wereld behoorlijk vewangen worden: zij werkt op

‘ eene geheel eigenaardige wijze op het kind harer liefde en

zij is, gelijk Krummaeher zegt, de bron uit welke vreugde

en leven der kindsheid voortvloeit. —

2. Ten opzigte van het zedelijke , is het bjzonder

noodzakelijk , dat het kind reeds vroegtijdig aan eene

wel geregelde levenswijze gewoon worde gemaakt. Het

zij zoo, dat dergelijke gewoonten b. v. tot tucht, ge

hoorzaamheid, tot betamelijke houding bj godsdiensti

ge verrigtingen in den beginne bloot werktuigelijk zijn

en zonder hoogere waarde; zij zijn deswege niet vruch

teloos; want het kind‚ heeft later zekere gemakkelijk

heid verkregen en, als zijne rede tot meerdere rijp

heid komt, kan het zeer gemakkelijk op die aange

leerde en zoo men wil, werktuigelijke vaardigheid,

waarmede het zich van zijne pligten kwijt, de stempel.

van echte zedelijkheid drukken! — Zoo de zinnelijke

togten vroegtijdig bedwongen en geregeld worden , open

baren zich de bekoringen ten kwade zeldzamer, de

zich aanbiedende strijd wordt gemakkelijker en de zege

des te zekerder, naarmate het goede , door langdurige
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oefening , den mensch gewoonte en behoefte is gewor

den. Wat geschiedt integendeel, bijaldien het kind in

de eerste levensjaren aan zich zelf, zijner eigenzinnig

heid en zijn‚er bruischende en onbeteugelde neigingen

wordt overgelaten? Hoe zal de ‘ontwakende rede ha

re regten handhaven , als de natuur reeds ten kwade

gekeerd, en het kwaad zelf , schoon het arglooze kind

onschuldig zij, reeds heerschend is geworden! Het is

derhalve eene belangrijke grondregel:

» Hetgeen een’ kind , wanneer het tot de‘ jaren van

verstand gekomen is, niet geoorloofd is, moet ook

voor dien tijd niet toegestaan worden; en , wat een

kind in latere jaren doen moet, worde reeds zoo vroeg

tijdig mogelijk aan hetzelve tot gewoonte gemaakt.”—

Men kan ligt inzien, wat men van de volgende en derge

lijke gezegden te denken hebbe: iìHet kind ‘verstaat het nog

niet.” De jeugd moet eerst eens uit/tollen.” n De mensch

moet door zijn vallen leeren.” » Gebreken zullen van zel

enz. Ouders, die hunne kin

deren in de eerste jaren zorgeloos laten opwassen, bedenken

niet, gelijk Sailer zegt: a. dat hunne feilen, schoon in den

beginne niet onzedelijk‘, echter gemakkelijk later natuurge

woonte worden, en, bij de ontwaking des gewetena , even

gemakkelijk overgaat in de gewoonte van tegen de geweten

stem te handelen; b. dat de zwakste trekken in het jeugdi

ge kinderharte blijvende lijnen worden bij jongeling en man;

e. dat diezelfde kinderen, die zich nu onverhinderd aan hun

ne gemoedsgeaardheid en hun onverstand overgeven, zich wel

dra even vrij aan toomelooze neigingen zullen overgeven; d.

dat daardoor de neigingen des harten, de beelden der phan

tasie en zelfs het ligehaam zekere voorheschiktheid tot zonde

verkrijgen, welke de overwinning des gewetens over de ster

ker gewordene begeerlijkheid ten kwade zeer verzwaart. Men

vergelijke Niemeĳer, o. e. 1 B. S 62. Campe, Comment.

over de woorden van Plutarchus: de deugd is eene oude ge

woonte.” Rollin. La manière etc. Tom. IV. p. 491.

7

3. Opwekking en ‚leiding der jeugdige vermogens

moeten met de jaren overeenkomen. De geest eischt

even als het ligchaam , in den eersten leeftijd , eene



geheel andere behandeling, dan in hetwervolg, als

beide sterker zijn ‘geworden.

Bij kleine kinderen moet niet zoo zeer op eigenlijk

leeren gezien worden , — dit is soms zelfs nadeelig;

maar men wekke de sluimerende krachten op en ves

tige hunne aandacht op nuttige onderwerpen: ook de

zedelijkheid wordt niet door gestadig voorpreêken den

kinderen ingeprent, maar veel beter door stichtende

voorbeelden en eene gelijkblijvende behandeling der

kinderen bevorderd. Gelijk de jeugdige krachten van

lieverlede toenemen, zoo moet de opvoeding daarmede

voortschrijden en gelijken tred houden. Het is even

nadeelig , wanneer men jongelingen nog gelijk kinde
ren, als wanneer men kinderen vgeli‚jk volwassenen

zoude willen behandelen. Íllilde, I B, S 28 en v.

Ûpvoeding en onderwijs mogen echter niet enkel spelen

zijn, want, zoo als Sailer zich te regt uitdrukt: ’s menschen

leven is geen spel en de deugd evenmin. Deswege is het

den mensc/rgoed, nîarmeer In)‘ het juk van zijne jeugd af

‚ leerde dragen. Klaagl. lll, 27. Alleen van de eerste jaren

laat ik het gelden, wat Krummacher zegt ììdafde school aan

het kind ten spel moet verstrekken, waar het de stemming

"oor zijne toekomende levens harmonie zuiver verkrijgt.” ——

5 17. ’

De opvoeding zgj‘ trapswĳze en grondig.

Deze regel is reeds gedeeltelijk vervat in den vroe

ger genoemden, dat de opvoeding overeenkomstig de

natuur zijn moet S 14. Immers de natuur ontwik

kelt zich van lieverlede en bekreunt zich minder om

den spoed dan wel om soliditeit harer voortbrengselen.

Üok de opvoeding moet hier moeder natuur volgen;

zij moet haar niet voorbijsnellen maar haar opvolgen

en ondersteunen. Eerst moet een goede grond worden

gelegd en dan , zonder een sprong te doen , langzaam

stijgende om hoog gebouwd!



Men is in onze dagen met dezen langzamen , doch wijzen

gang der natuur vaak ontevreden en men tracht geest en hart

vroegtijdig tot rijpheid te brengen. De opvoeding is een

broeikast geworden, maar ook de kweekelingen zijn gelijk aan

vruchten, door de kunst geteeld. Wat aan tijd gewonnen is,

heeft men aan deugdzaamheid verloren. De vorming is wel

snel, maar niet grondig en blijvend: het uitgestrooide zaad

heeft geen’ tijd , wortelen te schieten. Men wil vruchten in

den tijd van bloei en men verkoopt het voordeel van eenige

maanden vroeger bloesems te verkrijgen, voor het bederf des

booms.” Milde S 3G.

2. Bijzonder nadeelig is de te vroege en overdrevene

vorming der geestvermogens. Men mag ze wel vroeg

tijdig prikkelen, wekken , maar ontijdige inspanning is

even schadelijk voor het ligchaam , als voor de ziel.

De met geweld verkregene bloesems des geestes zul-‘

len weldra verwelken en afvallen. De vroege inspan

ning oefent zelfs op het karakter eenen schadelijken

invloed uit; zekere dorheid, koude, mismoedigheid

enz., zijn gewone gevolgen. Om die reden verdienen

deze vroeg rijpe jongeliedcn , wier veelweterij der ou

deren hoogmoed zoo zeer streelt meest altijd ons innig

medelijden , vooral als men bedenkt, wat zij met de

uitstekende talenten die hun ten deele vielen, door

eene goede met de natuur strookende opvoeding had

den kunnen worden.

Joh. Philip Baratier, te Swabach in 1721 geboren, leerde

in zijn derde jaar vlot lezen en, in zijn vijfde, sprak ‘hij

vaardig Duitsch, Fransch en Latijn. Even spoedig leerde hij

de Grieksche en Hebreeuwsche talen. In zijn twaalfde jaar ,

bestudeerde hij de wijsbegeerte, de meetkunde en de kerke

lijke geschiedenis , schreef eene wederlegging der dwalingen

vamSamueI Crell opzigtens de Godheid van Christus. onder

ging het tentamen tot zijne Promotie in 1735 te Halle, ver

dedigde openlijk veertien Thcses en werd magister, schreef

vervolgens eenige werken en stierf in zijn twintigste jaar,

verwelkt en reeds het leven moede. Schier nog meer verwon

dering verwekte door vroege en veelomvattende geleerdheid

Pico van Mìrandola. Men zie: Geschichte merkw. personen.

Grätz l8Ü7.
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g1s.

De opvoeding wordt bevorderd I. door voortgezette

oefening en leiding der jeugdige krachten.

1. Een Duitsch spreekwoord noemt oefening teregt

de moeder van bekwaamheid. Wie nooit eene kracht,

een vermogen oefent‘, zal er nimmer gebruik van lee

ren maken. Hoe meer men integendeel de vermogens

gebruikt, des te sterker worden zj en met te meer

geschiktheid wendt men ze aan. Men kan hier dezen

regel stellen: » het kind moet gestadig tot een doel

matig gebruik zijner vermogens aangespoord en derzel

ver gebruik tot noodzakelijkheid gemaakt worden."

Wat het zelf doen kan , moet het zelf verrigten. Men

hoede zich echter voor overspanning , want deze ver

zwakt. Men zoude echter tot schade voor het geheele

volgende leven des kinds bijdragen , zoo men het elke

krachtsinspanning besparen wilde , of datgene wat het

zelf doen kan door andere deed verrigten.

Een edelaardig man, wien het niet aan talenten, maar wel

aan praktische geschiktheid mangelde, beklaagde zich vaak ,

dat hij eenen te goeden gouverneur gehad had, die, om hem

groote inspanning te besparen, zijne jeugdige heroepsbezighe

den in zijne plaats‘ vervulde. —

2. Is oefening der vermogens noodig; verstandige

aanwijzing en leiding moeten haar steeds vergezellen ,

opdat de geprikkelde krachten niet de bedorvene nei

ging der van God afgewekene natuur volgen, en deels,

opdat zij gemakkelijker en zekerder de volmaking be

reiken. Deze leiding niet enkel bespiegelend, maar

vooral praktisch , door voorbeelden en eene verstandi

ge toepassing van voorkomende gevallen , alsmede door

herhaalde aanmerkingen over eigen en vreemd gebruik

der vermogens — of het goed- dan wel afkeuring ver

diene.‚‚ —
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De opvoeding wordt II. bevorderd door opgeruimd

/zeid de kinderen te bewaren en /ìen be

/zoorlĳk bezig te houden.

1. Opgeruimdheid en vrolijkheid zijn onscheidbare

gezellinnen der aanminnige kindschheid , en door ben

alleen kan ware vorming slagen: zij zijn als liefelijke

bloesems uit het minnend harte opgeschoten , die wel

dra de schoonste vruchten opleveren. Tevredenheid ,

vertrouwen , openhartigheid , hartelijke deelneming

aan het geluk en ongeluk van anderen, een zich steeds

gelijkblijvend karakter; ziedaar wat die bloesems be

loven. — somberheid en verdriet zijn bij kinderen

onnatuurlijk en verraden niets goeds. — Soms , wel is

waar,‘ ligt de oorzaak in ligchamelijke smart, en eene

van de ouders overgeërfde ziekelijke gesteldheid of in

een organisch gebrek , — soms ook is het een teeken

van zwakheid des verstands , van gemis aan geestkracht;

maar , bij overigens gezonde kinderen , moet de schuld

daarvan meest altijd aan verkeerde opvoeding geweten

worden. Liefde en opgeruimdheid worden slechts door

liefde gekweekt. Wanneer derhalve het kind steeds

met onmenschelijke hardheid , met gedurige verwijten,

dreigingen en straffen bejegend wordt; wanneer geene

straal van liefdevolle genegenheid uit het oog van moe

der en vader zijn hart verwarmt; — wanneer het bij

iedere gelegenheid verachting, partijdige terugstelling

en afkeer ondervindt, — wie kan zich dan verwonde

ren , dat het kinderlijk gemoed, voor alle opgeruimd

heid gesloten , zich aan moedeloosheid , aan spijt en

haat geheel overgeeft? —

Ook de schoonste bloesems krimpen ineen en ver

welken , indien zij bij voortduring aan de koude Noor

derwind blijven blootgesteld. En, wat kan men in

deze omstandigheden goeds en troostrijks verwachten ?

Hoe zullen zulke kinderen zich zelven achten en naar

volmaking streven? Hoe zullen zj de menschen lee
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ren liefhebben en der mensehen Vader — God in den

Hemel? Hoed u derhalve,‘ de kinderen in hunne schul

delooze vrolijkheid te storen. Ach! die jaren van on

schuldig genot, van arglooze vreugde keeren niet terug.

Zoude het dus niet liefdeloos zjn , hun deze te mis

gunnen? —

Het spreekt van zelf, dat die kinderlijke vrolijkheid niet

met buitensporige luidruchtigheid, noch met ongeregelde ligt

zinrìigheid mag verwisseld worden. (Galura. Lehrb. S 25.)

2. Een opgeruimd gemoed bij kinderen bevordert de

werkzaamheid — ‘het gedurig bezig houden , — terwijl

dit wederkeerig de opgeruimdheid begunstigt.

Lustige knapen willen altoos iets te doen hebben en

kinderen, die altijd bezig zijn, blijven steeds opge

ruimd. Men zorge slechts , dat de bezigheden aan hun

nen leeftijd , aan den graad van ontwikkeling, dien

zij bereikt hebben en aan hunne betrekkingen voegen.

Hoezeer, op deze wijze, de veelzijdige ontwikkeling

en vorming der vermogens begunstigd wordt, is be

kend. Vooral uit een zedelijk oogpunt beschouwd , is

dit zoo belangrijk. Zoo lang trouwens het kinderlijk

gemoed met opmerkzaamheid wordt bezig gehouden ,

komen geene onzedelijke voorstellingen en wenschen het

bestormen. — Brengen echter de kinderen hunnen tijd

in ledigheid door, — wordt hun geest niet op ande

re zaken gevestigd , dan ziet men maar al te spoedig

het onkruid, door die noodlottige rust, uitbroeijen.

Neen! niets is der lieve jeugd nadeeliger dan ‘traagheid

en ledigloopen. — Er bestaat ook een werkzame le

dîg/zeid, wanneer namelijk de mensch iets anders

doet, dan hetgeen bij doen moest. Doch — althans

bij kleine kinderen, — is het altijd veel gewonnen,

wanneer hunne aandacht op edele en goede onderwer

pen, al zjn het ook spelen — gevestigd en hunne

krachten doelmatig geoefend worden. —

3. Sjoelen zijn in de opvoedingsleer van veel betee

kenis. Niet alleen bevorderen zij de gezondheid , de

sterkte en de behendigheid des ligchaams, maar zij
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wekken ook de geestvermogens op , nadenken , scherp

zinnigheid , — zij onderhouden opgeruimdheid en vol

doen aan hun-nen geest van werkdadigheid. De opvoe

der moet om die reden onschadelijke en voor geest en

hart nuttige spelen uitkiezen. —

a. Wat deze keuze betreft, — geen spel mag den

kinderen worden toegestaan, hetwelk voor ligchaam

of voor ziel gevaarlijk kan worden. Men kieze, bij

voorkeur de zoodanige , welke geschikt zijn , de jeug

dige krachten op eene heilzame wijze te prikkelen,

b. v. door beweging in de open lucht, door oefening

der zintuigen, door het verstand te scherpen , enz.

b. Bij het spelen mogen de kinderen niet zonder

opzigt gelaten worden; -—— hunne vrijheid moet men

intusschen niet al te zeer beperken en het noodzakelijke

opzigt moet hun niet lastig zijn. De opvoeder moet

te dien einde in toon en gebaarden alles wat

eene kwade luim aanduidt en wat afschrikt ver

mijden en hun steeds als welmeenende raadgever

ter zijde staan, die hartelijk deelt in hunne schul

delooze vreugde.

Onder de gevaarlijke spelen, kan men te regt het ijsver

maak rekenen. Geen winter gaat voorbij of het ijs vraagt

offers. Men zij derhalve voorzigtig. ln een zedelijk opzigt,

verdienen afkeuring al zulke spelen, die strijd, afgunst, haat

en twisten veroorzaken, of die integendeel aanleiding geven

tot te vertrouwelijken omgang tusschen kinderen van beider

kunne. Ook kaart- en hazardspelen; — in ’t algemeen, alle

spelen om geld zijn voor kinderen nadeelig. Vaak geven zij

aanleiding tot bedrog, geheime ontfutselarij en daardoordan

tot twist, terwijl zij meest. altoos in speelzuclìt ontaarden. ‘—

Welk een droevig schouwspel levert de knaap niet op, als

hij door zucht naar winst gedreven , uren lang aan de speel

talel slijt en men beurtelings vreugde en leed, angst en ver

wachting op zijn aangczigt leest! Den bezorgden opvoeder

zij vooral opmerkzaamheid aanbevolen, ten opzigte der kinde

ren, mct welke men hen toelaat te spelen , en dit te meer,

als zij zich verwijderen ofin het donker met elkander onder

houden. Vergel. Mildc ll, 13. j)‘ 94.
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g2o.

Hoofdzaak bij de opvoeding blijft altoos

kinderlĳke godiruc/ztig/zeid.

1. Deze stelling vordert geen betoog. Wat toch kan

belangrijker zjn, dan dat in het teedere kinderharte

de heilzame korrelen der godsvrucht worden gestrooid:

een levendig geloof aan God, helder bewustzĳn Zi'

ner Allomtegenwoordig/zeid en kinderlĳke vrees van

Hem — den- Ûneindig goeden maar regtvaardigen

Ï/ader door eene zonde te beleedzgen , met een woord,

Godsdienslige vrees moet in het kind diepe wortelen

schieten en bij voortduring worden aangekweekt! De

vreeze Gods wordt in de H. Schrift te regt het begin

der wijsheid genaamd. Spreuk IX, 10. »Het is

beter weinig , maar (nj dit weinzge de vreeze Gods

te bezitten, dan zonder deze , groote nimmer bevre

digende schatten. Ibid. XV. Ja , zij’ is zoo wel de

sieraad der rĳken en aanzîíenlĳken dan der armen.

vSir. X, 25.

In echte godsdienstigheid bestaat werkelijk de hoofd

zaak en de zege der opvoeders. Zij boezemt den bloei

jenden jongen mensch achting in jegens zjn ligchaam

als den tempel des H. Geestes, maakt hem oplettend

op het ecnig noodzakelijke, verrijkt zijn verstand met

nuttige wetenschappen, wekt het schoonste en edelst

gevoel op in’ zijn hart en leert hem ontwakende neigin

gen regelen en beteugelen. Zj maakt bescheiden in

voorspoed en doet hem het ongeluk trotseren, en ter— x

wijl zj de alleen opregte harmonie en eenheid in hem

vormt, voedt zij hem op tot eenen goeden burger in

den Staat en tot burger des Hemels. Hoezeer is het

derhalve te betreuren, dat in latere jaren , in welke

zooveel over opvoeding geschreven werd , juist de hoofd

zaak op den achtergrond werd geschoven! En welk

menschenvriend wenscht niet, dat na zoo vele treurige

ondervindingen over de noodlottige gevolgen dezer ver

waarloozing, eindelijk deze hoofdzaak de plaats iràneme,
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welke haar toekomt? Al het overige is vergeefs , zoo

kinderlijke liefde en vreeze Gods niet de grondslag der

opvoeding worde.

Zullen de Regeringen eerst deze waarheid inzien, als alle

redding schier hopeloos is geworden? — Wat? — Zullen

zij misschien gemakkelijker heerschen, — zullen de vorsten

veiliger op hunne troonen zetelen, als zij den Scepter zullen

voeren over een ongodsdienstig volk? — Het is eene zon

derlinge menschlievendheid —- de philantrophie philous en

troupes 1) van hen , die het menschdom zonder godsdienst

willen beschaven. Ouders! wanneer de wetten des lands eene

hinderpaal zijn , dat de school godsdienstig zij , dat dan ten

minste verdubbelde ijver van uwe zijde dit gemis vergoede.

Ziet op het voorbeeld van den vromen Tobias: Hĳ leerde

van jongs af zĳnen zoon , God te ‘vreezen, en zich van

alle zonden te onthouden. En toen zijn laatste ure naderde,

was de laatste les van den stervenden "ader: nHoor, mijn

zoon! de woorden mijns monds en bewaar ze diep in uw

harte .‘ heb alle dagen uws levens God voor oogen en îoacht

u, dat gij de zonde niet inwilligt of ’s Heeren geboden

overtreedt.” Tob. l, 10. IV, 2.

2. Het godsdienstig voorbeeld van ouders , opvoe

ders en van allen, die op de jeugd invloed uitoefenen

is ter aankweeking van jeugdige godsvrucht buitenge

woon nuttig. Wel is waar is de kracht der voorbeel

den altijd groot, doch in een godsdienstig opzigt heb

ben zij een geheel bijzonder vermogen. Wanneer de

ouders en allen , die het kind omgeven , zelven van

van kinderlijke vreeze jegens God doordrongen, altoos

met diepen eerbied van hem spreken , vertrouwvol alles

goeds van Hem verbeiden enal wat zij genieten , met

een ‘dankbaar gemoed , den Algoede toeschrijven; —

wanneer zj steeds in heilige vreeze voor Hem wande

len — tegenspoeden met onderwerping aan zijnen al

toos heiligen wil bereidvaardig uit zijne hand aanne

1) Dit is de niet onaardige uitlegging van dit woord, zoo als het

dikwerf gebezigd wordt. De Fransche snaak , die dit woord ontleedde,

heeft den bal niet misgeslagen.
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men , slechts een kwaad op aarde kennende —name

lijk — de zonde, — zoo zal dit voorbeeld, buiten

twijfel , den heilzaamsten invloed op jeugdige gemoe

deren uitoefenen. Met een zachten adem blaast zoo

een voorbeeld alle levensverrigtingen des kinds aan en

ongevoelig wordt het in dezelfde gemoedsstemming ge

bragt, gelijk zij, die het omringen. —

Longum iter est per práecepta, breve et eflioax per exem

pla. Senec. Ep. 6. Lang is de weg door voorschriften, kort

en krachdadig door voorbeelden; maar, gelijk Milde juist op

merkt, men moet werkelĳk godsdienstig zĳn en niet slechts

zoodaníg schĳnen,‘ want anders zullen de kweekelingen al

spoedig door het mom van vroomheid beenzien en datgene

worden , wat hunne toonbeelden zijn — huichelaren. -— ll.

B. 5 141.

43%

TWVBEDE IIOOFDDEEL .

VERHOEDING VAN BENADEELING EN ONTAARDING.

g‘ 21.

Verwĳdering van gevaarlĳke voorwerpen.

I. Ten einde henadeeling aan ligchaam en ziel voor

tekomen, moet men in de eerste plaats zorgen , scha

delijke en gevaarlijke voorwerpen zoo veel mogelijk uit

den kring der kinderen te verwijderen. bedoelen

hier niet slechts levenlooze voorwerpen , maar wel bij

zonder ook zoodanige menschen, die , in welke betrek

king ook , gevaarlijk kunnen zjn. De verdere toepas

sing van dezen regel zal later volgen.

II. Men vergete daarbj niet, dat kinderen — kin

deren zijn, dat is, onwetend, onbezonnen, nieuwsgie
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rig , ondernemend , geheel begeerte , daarenboven tee

der nog en zwak en deswege gemakkelijk te verleiden

en ligt te beschadigen. Veel, wat den volwassene on

schadelijk is , stort een kind in het verderf. Ook de

bijzondere gesteldheid des kweekelings moet hier in aan

merking genomen worden. Evenzeer als de ligchaams

gesteldheid verschilt, zoo verscheiden zijn ook de geest

vermogens en de neigingen des harten. Vandaar dat

soms het eene kind moet geweigerd worden , hetgeen

een ander zonder bedenken wordt toegestaan. a.

Maxima debetur puero reverentia. Heilige achting is men

den kinderlijken leeftijd verschuldigd! — Zoo sprak zelfs een

Heiden Juvenalís en boven den ingang van het schoolgebouw

te Athene las men ten opschrift, dat Solon aldaar plaatsen

liet: n Hier nadere geen onzuivere!” Met ondergang en dood

bedreigde de wet te Athene dengenen die gelijk Krummacher’

zegt, vermetellijk het heiligdom ontwijdde, in ‘t welk de kiem

en de bloei der mensehheid wordt gekweekt. Om diezelfde

redenen, waren bij de Perzen de opvoedingsgestichten van

openbare markten verwijderd , uit voorzorg, dat de jonge ge

moederen door het dagelijks beschouwen van den geldzuchtigen

omgang der mensehen’ niet van edelere pogingen afgetrokken

zouden worden.

g 22.

Waarschuwingen.

I. Het is intussehen onmogelijk al wat schadelijk en

gevaarlijk is van de kinderen verwijderd te houden.

Het is om die reden noodzakelijk, dat de kinderen

datgene, wat hun verderfelijk is, allengskens leeren

kennen en zich daarvoor in acht nemen. Daartoe die

nen waarschuwingen — het oplettend maken op het

slechte en de noodlottige gevolgen van sommige zaken

of handelingen. —

II‚ Zoodanige waarschuwingen zijn in de jaren van

ligtzinnigheid en onervarenheid zeer belangrijk,„ zoo zij

ten minste doelmatig ingerigt worden.



a. Men zij in het waarschuwen spaarzaam. Men

bediene zich van dit middel slechts dan , als het noo

dig schijnt. Gedurig waarschuwen werkt niets anders

uit dan onwil en onoplettenheid , zoodat alsdan ook

de noodzakelĳke waarschuwingen vruchteloos blijven.

b. Men hoede zich voor alle overdrijving.‚ Verdich

te en overdrevene opgaven strijden niet slechts met de

wetten der waarheid , maar de leugen straft zich altoos

zelve. Wanneer later de bedrogene kinderen de mis

leiding inzien, gelooven zij opvoeders en ouders ook

in andere zaken niet meer.

c. Men houde bij de waarschuwingen de individua

liteit des kinds op het oog, en voege zich naar zijn

bevattingsvermogen, zoowel als naar zijn karakter.

Niet alles maakt op allen gelijken indruk. Het is bij

zonder nuttig , alsdan op voorbeelden te kunnen wij

zen en kan men zich op de eigene ondervinding des

kweekelings beroepen , zal de waarschuwing nog beter

doel treffen.

d. Waarschuwingen moeten altoos op liefdevollen ,

vaderlijken toon geschieden, terwijl de omstandighe

den , in welke berisping en waarschuwing noodig zijn —

met beleid moeten waargenomen worden. Slechts dan

vinden bereidvaardig gehoor. —

e. Waarschuwingen of onderwijzingen, door welke

bij kinderen eene verkeerde nieuwsgierigheid of slui

merende lusten worden geprikkeld en opgewekt of hun

ne aandacht op dingen gevestigd omtrent welke zij tot

dusverre in gelukkige onwetenheid verkeerden, moeten

zorgvuldig vermeden worden.

Als zoodanige moet men beschouwen, regtstreeksche

en duidelijke waarschuwingen voor zekere zonden van

onkuischheid, enz. Zekerlijk zijn zulke waarschuwin

gen bij vele kinderen , wanneer zij zekeren leeftijd be

reikt hebben , noodzakelijk; maar men heeft hier zoo

veel behoedzaamheid en teederheid van noode om niet

meer te schaden , dan voordeelig te zijn. Bij nog on

bedorvene kinderen , bepale men zich steeds tot alge

meene uitdrukkingen , men waarschuwe hen b.v. voor
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eiken schaamteloozen omgang , zoo wel met zich zel

ven, als met anderen, als eene zaak ten hoogste schan

delijk , evenzeer God den Alwetende een gruwel , als

zj den mensch zelven ten verderve strekt.

Wanneer Campe (en met hem vele anderen) in zijn werk:

n Väterlie/ier Ruth fur meine Tochter, de jeugd waarschuwt

voor de ontaarding der geslachtsdrift en om hierin te slagen

haar over bestemming en gebruik lessen geeft, — haar ge

leidend tot den boom der wetenschap van goed en kwaad ,’ —

welk verstandig, menschenkundig opvoeder kan dit billijken?

Neen, van zoodanig onderwijs kan niets anders verwacht wor

den , dan dat de jeugdige mbeeldingskracht besmeurd , wel

lustige begeerten opgewekt en de verleiding der kinderen,

zoo door zich zelven, als door anderen vermeerderd worde.-—

Iets dergelijks, schoon in veel minderen graad, vindt omtrent

de giftplantcn plaats. Het is wel nuttig, dat vooral de lan

delijke jeugd voor giftachtige planten gewaarschuwd en met

eenìge gewoonlijk voorkomende soorten bekend gemaakt worde,

onder bijvoeging, dat de menschen door derzelver gebruik

ziek worden en dat ze hun groote pijnen kunnen veroorzaken; —

maar, wilde men haar de eigelijke giften, derzelver doodelij

ke uitwerkselen en de wijze op welke ze toebereid worden,

verklaren, zal zeker geen verstandig mensch dit goedkeuren.

Waartoe geraakt soms de mensch , als hevige togten hem be

heerschen, wanneer nijd en wrok aan zijn harte knagen?

Hoe gevaarlijk toch, 200 hij in die oogenblikken met zeker

heid’ wist: deze of gene plant is sterk vergiftig: ik kan met

dezelve, geheel zonder gevaar, mijnen vijand uit den weg

ruimen.” En, is het niet strijdig, als het verkoopen van

‘arsenicum door de policie verboden, althans niet dan onder

zekere voorwaarden toegelaten wordt, wanneer tevens het volk

onderwezen wordt, hoe het in de‘ nabijheid, in bosschen ot‘

sloten even snel werkende giften vinden kan?—Om deze re

den, werd in Oostenrijk hij een besluit van 17. Octob. 1795

en 18. Maart 1797 bevolen, dat de in bosschen groeijende

giftkruiden moesten uitgeroeid worden; de in geval van “er

giftiging aantewenden tegen middelen werden tegelijk bekend

gemaakt. Milde. I, S 58. ——
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g 2a.

Bedreigingen en straflen.

1. Bijaldien onderwijzing, noch waarschuwing het

kind weerhouden , ongeregelde togten te voldoen, moe

ten gepaste dwangmiddelen worden aangewend. Dit is

‘ in alle opzigten van toepassing. Ware liefde ontaardt,

zoo zij ook den noodigen ernst niet gebruikt, om als

het gevorderd wordt , jeugdige ligtzinnigheid des noods

met geweld te beteugelen. » ÌÏ/‘ie de roede ontziet,

/zaat zĳn kind.” Spreuk. XIII. 24. Is eene vooraf

gegane waarschuwing vergeefsch geweest, dan moeten

de onaangename gevolgen niet achter blijven. Het

zondigende kind moet ondervinden, dat elke afwijking

van de orde onaangenaamheden na zich sleept. Zoo

b.v. late men het gulzige of onmatige kind, wanneer

het de maag bedorven heeft, bittere geneesmiddelen

gebruiken , of een gestrenge diëet houden; het onzin

delijke worde beschaamd gemaakt en teruggezet; het

twistzieke van de onderhouding met anderen eenigen

tijd beroofd; het vergeetachtige doe men denzelfden

weg nog eens afleggen; het trage geve men niets te

eten , voordat zijne taak is afgewerkt; het leugenach

tige vinde geen geloof, dan‘ nadat hij bewijs van ver

betering gegeven heeft, enz. Alleen , ingeval onaan

gename gevolgen voor het kind nadeelig zijn, moeten

of onschadelijk gemaakt of afgewend worden. Ove

rigens poge men, na gepleegde overtredingen, de gevol

gen zelve te bevorderen en dezelve zoo zij in zich te

zwak zijn , door uitwendige tuchtmiddelen te verster

ken. — ’ ’ ‚

2. Men bepale er zich niet slechtstoe om de kin

deren onaangename gevolgen te doen ondergaan; men

bezige, wanneer het noodig schjnt, meer positieve

strofen. Derzelver aankondiging noemt men bedrei

ging en te dezen opzigte, nemen men de volgende re

gels in acht:

a. Men zij karig met dreigen; — b. Men bcdreige
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nimmer met iets , wat niet kan of niet mag uitgevoerd

worden; e. ook bij de bedreigingen worde de indivi

dualiteit des kinds in aanmerking genomen; — einde

lijk d. moeten de gedane bedreigingen altoos , ingeval

van overtreding, voltrokken worden. Men bedreige

derhalve met overleg en houde dan stipt zijn woord.—

3. Bleef de bedreiging vruchteloos — dan moet dus

de aangekondigde straf voltrokken worden. De bedoe

ling der straf is niet om juist het kind smart te ver

oorzaken , of om zich op het kind te wreken, maar

om de zich openbarende kiemen van het kwade te on

derdrukken en aan ontwakende neigingen zekere gren

zen aftehakenen. Het spreekt van zelf, dat men gee

ne schadelijke straffen mag kiezen , waardoor ‘bv. de

gezondheid — het schaamte- of eergevoel gekwetst of

het gemoed verbitterd wordt. De straf moet altoos uit

liefde voortspruiten; het welzijn des kinds moet dus

de eenige bedoeling zijn. Doch later zullen wij hier

op terugkomen. -—

IV. Mogen ook ligc/zamelĳke straflen aangewend

worden? — Het is zekerlijk treurig , zoo de mensch,

onvatbaar , als hij soms is, voor edeler en hooger ge

voel, als dier moet behandeld worden. Doch, wie

kan het loochenen, dat er zulke menschen gevonden

worden? Voorzeker , bij kleine en ook zeer onbe

schaafde , verwilderde kinderen vindt zoo iets hij voor

keur plaats en alsdan zjn ligchamelijke straffen nuttig

en noodzakelijk. Te regt zegt de H. Schrift: » tuch

tig uwen‚ zoon, zoo lang er nog hoop is, dan zult gij

zijnen dood niet wenschen.” Spr. XIX. 18. Verre

van daar, dat wij den opbruischenden toorn en de ti

rannieke handelwijze van vele ouders zouden billijken ,

of dat in de scholen die straffen zouden terugwen

schen , welke in vroegere tijden vaak op onmeuschkun

dige wijze werden aangewend; maar wij verheffen even

zeer onze stem tegen de vcrweekelijking, die het on

derwijs binnensluipt: — opvoeding moet ernst blijven

en niet in verwijfde zachtheid ontaarden. Ook hier
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zij onderwijzers en opvoeders de gulden middenweg

aanbevolen.

Het grootste gebrek bij de opvoeding, hetwelk haar, in

plaats van ‘tot eene bron van geluk , tot de vruchtbare moe

der van nimmer ophoudende ellende maakt is het onnatuur

lijk te werkgaan hetwelk ook 100 dikwerf bij het straffen

plaats vindt. »Wat ik met goedheid kan verkrijgen, zegt

Fruauf, moet ik niet door gestrengheid willen afdwingen, en

het is eene groote fout te berispen, eer het noodzakelijk wordt,

of iets dat zeerdoet, te zeggen, eer ik daartoe aanleiding heb.

Daardoor wordt aan het kind de gehoorzaamheid buiten nood

zaak moeijelljker en onaangenaam gemaakt; wantjuist de edelste

natuur veizet zich tegen ijzeren ketens het sterkste, terwijl zij

zich aan zachteren band gemakkelijk laat leiden, werwaarts

men wil.” — Sla den aanleg en de inborst van het kind naauw—

lettend gade, zegt onze Scheltema, o. c. bl. 66, en behandel

het dienovereenkomstig , maar leid het aan eenen rozenband

en niet aan eenen ketting. Te regt zegt dezelfde schrijver:

n Velen houden het voor een hoofdbeginsel in de opvoeding,

den kop van het kind te breken, zoo als zij dit noemen. Zij

bedoelen daarmede, dat men den kinderen, bij het geringste

verzet, een duchtig pak slagen moet geven, opdat hun een

levenslang aandenken daaraan bijblijve, en zij van nu af nim

mer weder in de verzoeking komen, een zoo magtigen vijand

weerstand te bieden. Wat betekent intusschen dat kop bre

ken? Maakt dit het kind, gedurende geheel zijn leven je

gens anderen toegevend? Neen, alleen jegens den persoon,

die hem het pak slagen gaf en die daardoor het bewijs lever

de, dat hij sterker was en zijne kracht wist te misbruiken.

Het kind is er iiu opmerkzaam op geworden, wicn het te

vreezen heeft; maar dat kind is daardoor niet beter gewor

den. Wat zich thans minder uitwendig vertoont, blijft daar

om niet minder inwendig voortwoelen en ontwikkelt zich in

het verborgene. Eene strenge en ruwe behandeling verhardt

liet gemoed, maar verbetert het niet.”— Bij eene verstandi

ge leiding, zal de roede zeldzaam met vrucht worden aange

wend; — alleen gelijk Stapfte regt aanmcrkt, bij onbeschaaf

de , verwilderde kinderen, die onvatbaar zijn voor edeler ge

voel, kan ligchamelijke straf als een noodzakelijk kwaad wor

den beschouwd, en nog in dit geval, zal eer na- dan

zmordeelig werken, zoo zij niet uiterst behoedzaam worde aan
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gewend. Geene drift, noch wraak, maar ernst door medelij

dende liefde getemperd moet de roede bestieren en ‘het kind

moet dit gevoel in geheel de strafoefening ontwaren. Vert.

ûêèëêe‘

DERDE HOOFDDEEL .

GENEZING VAN SOMMIGE GEBREKEN.

S 24. ’

Ûntdekking derzelve.

1. Door gebreken verstaan wij niet slechts voorbij

gaande feilen, maar zoodanige vooral, die haren oor

sprong hebben in eene verkeerde rigting van zeker ver

mogen , en dientengevolge blijvend zijn , of ten minste

zekere omstandigheden altoos wederkeeren, zoo b.v.

vergeetachtigheid, heerschende ligtzinnigheid , neiging

tot stelen. Zelfs met d; grootste zorgvuldigheid kan

men niet altijd gebreken verhoeden en vaak worden zij

eerst ontdekt, als ze bereids diepe wortelen hebben

geschoten. En hier vooral, bij eenen reeds tot ge

woonte geworden toestand, moet de opvoeding haar

heelend vermogen aanwenden en zich van hare schoo

ne taak met naauwgezetheid kwijten. Te dien einde

is echter noodig,‘ dat de opvoeder zoo wel de gebre

ken zelve, als de bron en aanleiding derzelve ontdekke.

2. Ten opzigte vooral van geestelijke gebreken , is

de ontdekking met schier onoverkomelijke zwarigheden

verbonden , wijl het gebrekkige zich voor oppervlakki

ge beschouwing weet te verbergen, ja soms de gedaan

te van iets voortreffelijks aanneemt. Wil men in dit

geval niet bedrogen zijn, dan moet de opvoeder a.

naauwkeurig weten , hoe ieder vermogen , zoo wel in



zich, als in betrekking tot de anderen moet beschapen

zĳn,‘ en b. moet hij door middel van naauwkeurige

waarneming den werkelĳken toestand zijns kweekelings,

met dien zoo als hj wezen moest vergelijken. Het

geoefende oog, waarmede de opvoeder de kinderen bj

voortduring gadeslaat en met anderen vergelijkt is hier

voorzeker hoofdzaak; doch er behoort dikwerf zeer

veel scherpzinnigheid toe en de bescheiden onderwijzer

zal in meer moeijelijke gevallen niet aarzelen het oor

deel van anderen in te winnen. ‚

3. Even belangrijk is de ontdekking van oorzaken

en aanleiding der waargenomen gebreken. Deze liggen

vaak in het kind zelf, in zijn ligchamelijk gestel, in

zwakbeid van natuurlijke vermogens, in gebrekkelijken

gemoedstoestand enz.; soms in hetgeen het kind om

ringt , in den invloed van sommige personen met welke

het omgaat; — soms in andere uiterlijke zaken , lec

tuur, opvoeding, vorming of misvorming des kinds.

‚Men kan trouwens maar al te dikwerf ouders en op

voeders toeroepen: >> Wat ziet gij den splinter in het

oog des kinds, en gij bemerkt den balk niet, die zich

in uw oog bevindt! — trekt eerst dezen uit, dan zal

gene van zelve uitvallen! Men vergl. Math. VII , 3.

g 25.

Á/gemeene wĳze van genezing der gebreken.

1. Heeft de opvoeder zoo wel de gebreken als der

zelver oorzaken ontdekt, dan zij de eerste zorg , dezelve

zoo spoedig mogelijk — Ja, van den eersten beginne,

tegentewerken. De veronderstelling , dat gebreken van

zelve in rijperen leeftijd verbeterd worden is een dwaal

begrip. De genezing wordt te moeijelijker, ja soms

onmogelijk, hoe langer men wacht.

Ten opzigte van geest en ligchaam, geldt het schoone ge-

zegde van Ovidius:

Principiis obsta, sero medicina paratur,

Gum mala, per longas invaluerc moras, dat is:



__55_.

» Ga aanstonds in den beginne eene ziekte tegen; want

heeft zij, door lang verzuim, geheel de overhand genomen,

dan zal ook de beste artsenij maar weinig baten.”

2. Te dien einde poge men de bron des kwaden te

stoppen of waar dit niet kan geschieden, dezelve zoo

veel mogelijk afteleiden en haren invloed krachteloos

te maken.

3. Men trachte den kweekeling van de onbetamelijk

heid en van de nadeelige gevolgen zjner feilen levendig

te overtuigen ,‚ opdat in hem de wensch opgewektworde

om van dezelve bevrijd te geraken. Als eene ziekte

de met tegenzin genomene artsenijen veel van hare wer

king verliezen , wat kan men dan bij zedelijke gebreken

van de beste middelen verwachten , zoo het kind dezelve

met weerzin hezigt ‘Z WVanneer de stem des gewetens

nog te zwak schijnt kan men bijzonderlijk de zucht

naar eer, naar zelfbehoud, gezondheid , het vooruit

zigt op de toekomst, met voorzigtigheid aangewend,

te baat nemen.

4. Wanneer geene wezenlijke halsstarrigheid ol‘ opzet

telijk kwade wil in het kind bespeurd wordt, bediene

de opvoeder zich niet zoo zeer van uiterlijke dwangmid

delen , van afsehrikkende bedreigingen en straíTen , maar

veelmeer van vriendelijke toespraak. Hij boezeme den

kweekeling vertrouwen en moed in; stelle hem voor,

dat verbetering altoos mogelijk is en niet zoo zwaar ,

als in den beginne soms schijnt.’ Ten einde hem nog

meer te verligten , vordere hij geene plotselinge werking

der aangewende middelen , maar behandele hem traps

gewijze, naar eene geregelde langzaam voortschrijdende

methode. Haastige veranderingen kunnen opzien baren,

maar de vreugde daarover is dikwerf van korten duur.

Het is derhalve beter , gebreken van lieverlede , maar in

den grond een voor een uitteroeijen. Zoo nu de op

voeder ook slechts eenige beterschap bemerkt, moet hij

met welbehagen het kind daarop wijzen, om het aan

temoedigen; mogt echter integendeel het kind van tijd

tot tijd in dezelfde feilen hervallen , mag men toch ge’
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duld noch ‚vertrouwen verliezen. De kweekeling mag

vooral de vertwjfeling des leeraars niet opmerken;

want niets is het welslagen der heeling meer in den

weg, dan moedeloosheid en vertwijfeling.

5. Ook in dit opzigt moet elk opvoeder een man

des gebeds zĳn, zoo, opdat hij licht erlange van boven,

als ook opdat het hem aan geene liefde en voortdurend

geduld Inangele. Hij stelle zich gedurig voor, op welke

wijze de Liefdevolle Verlosser , zachtmoedig en nederig

van harte, als Hij was, -de gebreken zijner leerlingen

berispte. ‘

Wien is het onbekend hoe moeijelijk het zelfs vol‘

wassenen pleegt te vallen om gebreken afteleggen, die

hun door langdurige gewoonte tot eene tweede natuur

geworden zijn ? — Zoo echter zachte middelen vruchte

loos blijven, moet ten laatste ernstige berisping en in

"t algemeen al datgene aangewend worden, wat S 23

over bedreiging en straf gezegd is. Men neme zich

echter in acht, door overdrevene gestrengheid het ge

knakte riet niet geheel te breken en het nog rookende

lemmet geheel uittedooven.

—c=QIOa——

VIERDE HOOFDDEEL.

AANLEIDING TOT VERDERE ZELFONTWIKKELING.

g 26.

Noodzakelĳlîheid derzelve.

1.‚’De opvoeding neemt den jongen mensch alleen

dierhalve onder hare voogdijschap, opdat tot zekere

rijpheid gekomen zich zelven verder ontwikkele, en

zoo zeĳ aan de wjze bedoelingen der goddelijke liefde

trachte te beantwoorden. Bjzonder ten opzigte van



het geestelijke , bestaat hier beneden geene voleinding,

geene volledige bereiking van het ideaal, hetwelk ons

van den Hemel tegenblinkt , maar slechts eene voortdu

rende nadering tot hetzelve. Van daar dat de kwee

keling moet leeren beseffen , dat hij nimmer mag op

houden aan zijne ontwikkeling en veredeling te arbeiden.

De opvoeding heeft ten doel den jongen wandelaar op

den’ regten weg te helpen; maar de reis op dien weg

voort zetten — dat is zijn eigen werk; hierin bestaat

het grootste doel zijns dagwerks op aarde. Wee hem ,

zoo hij staan bleef, waar de opvoeding hem verliet, —

wee , zoo hij op de aangewezene bane niet moedig voor

waarts spoedde!

2. Dit is de zegepraal der opvoeding , —— wanneer

zij de jeugdige vermogens zoodanig prikkelt, wekt,

oefent en de rigting geeft, dat zij zelve langzamerhand

overbodig wordt, en zij den jeugdigen wereldburger

met de troosterijke zekerheid kan verlaten , dat hij zelf

den weg zal voortzetten en hare leiding niet meer zal

behoeven. Wanneer integendeel de jongeling , bij het

uittreden zijns vormingstijds , zich’ zelven niet weet te

helpen of geene aandrift in zich gevoelt, zijne ontwik

keling en vorming zelf voortezetten , kan men meest

altijd besluiten , dat zijne opleiding gebrekkig was. Het

mangelde welligt aan behoorlijke opwekking, en har

monische aankweeking der vermogens, of het jeugdige

gemoed werd geen belang genoeg voor hoogere doelein

den ingeboezemd. Misschien was de opvoeding te werk

tuigelijk; ‘misschien bediende men zich van vrees en van

uitwendigen dwang in stede van liefde met ernst ge

paard; — of welligt ook hebben die het kind en

den jongeling omgaven, afgebroken , hetgeen ouders en

opvoeders hebben opgebouwd.

g 21.

zlard ‘en wĳze tot verdere zelfontwikkeling.

1. Eene waarlijk goede opvoeding is voorzeker de



beste grondslag tot verdere zelfvolmaking. Dewijlech

ter alle opvoeding, hoe voortreffelijk ook, verre bene

den haar ideaal verblijft, heeft de overgang tot dejaren

van zelfstandigheid altoos vele bezwaren. Ten einde

ze zoo veel mogelijk te verminderen , moet de opvoe

ding niet op eens, — maar onbemerkt, langzamerhand

haren kweekeling verlaten. Naarmate hij van lieverlede

naar geest en ligchaam sterker wordt, moet hj meer

en meer aan zich zelven overgelaten en zoo hij van

verleende vrijheid geen misbruik maakt, daarvoor door

meerder vertrouwen beloond worden. In ’t algemeen,

maakt aan den dag gelegd wantrouwen den jongeling

slechter; ‚in hem gesteld vertrouwen maakt hem beter.

2. Hoe meer de tijd nadert dat hij geheel vrij zal

zijn en op eigene voeten zal moeten staan, des temeer

make men hem opmerkzaam:

a. Op de gevaren, die zijne gezondheid, zijne reeds

verworvene goede hoedanigheden , bijzonder zijnejeug

dige onschuld en zijne godsdienstigheid bedreigen. Deze

waarschuwingen moeten gewijzigd worden naar ’sj0n

gelings behoeften en naar de omstandigheden, in welke

hij weldra zal verkeeren. Er is trouwens een groot

verschil b. v. tusschen hem, die de wijde wereld i’n

gaat, die van het ouderlijke dak verwijderd, onder

eene bedorveue jeugd , aan eene Hoogeschool- zal stu

deren; — die in de krijgsdienst treedt, — of in eene

groote stad eene of andere zaak zal beginnen , en —

den jongen mensch, die in den kring derzjnen be

stemd is voortteleven. Op vertrouwvollen , vaderlijken

toon , leere hem de opvoeder , hoe toekomende ge

varen te vermijden en hoe hij zich onvermijdelijke

te gedragen hebbe, ten einde schade en onheil van

zich afteweren. Tegenwoordigheid van geest en een

godsdienstige blik naar boven zijn de beste middelen

tegen elk gevaar. De jonge mensch worde dus hierin

vroegtijdig geoefend. Voorbeelden uit de oude- en nieuwe

geschiedenis zjn zeer geschikt om dergelijke onderwij

zingen vruchtbaar te maken en onvergetelijk.

b. Men waarschuwen hem evenzeer voor‘ dolzinnige
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vermetelheid als voor overdrevene vreesachtigheid en voor

ebrek aan moed. Van de eersten is gezegd: » ÌVie

t gevaar bemint , zal er in omkomen. Sir. III ,

27. En wie integendeel niets op zich zelven vertrouwt,

zal ook niets ten uitvoer brengen: hoe meer de mensch

van vreeze bevangen is , des te gemakkelijker valtVrees en moedeloosheid zijn altoos en in elk opzigt

beduidende hinderpalen van werkdadigheid. Men moet

derhalve den jongen mensch voor te groote vreesach

tigheid behoeden en hem de maat zjner krachten lee

ren kennen en hem een bescheiden vertrouwen op zich

zelven inboezemen ; — edoch — gelijk van zelf spreekt,

altoos met erkenning van onze afhankelĳkheid van

God , op Wien alleen ons vrertrouwen moet gegrond

zĳn 1).

c. Eindelijk make men hem met aard en wijze be

kend , hoe en waardoor hij zijne veelzijdige vorming

moet voortzetten. Menig jongeling komt met den bes

ten wil of in het geheel niet of—slechts langs vele

omwegen tot zijn doel, omdat hij aan zich zelven over

gelaten , noch den weg , noch de geschikte middelen

kent en zoo, in het onzekere ronddoolende, eindelijk

moede wordt.

3. Om zijnen wil tot voortdurende volmaking te prik

kelen , moet hem met warmte het hooge belang van

zelfbehoud en zelfvolmaking worden op het hart ge

drukt. Men toone hem aan , wat aan God en wat

hj aan de menschbeid verschuldigd is. Hij leere zij

ne vermogens beschouwen als talenten, hem ‘door God

toevertrouwd , om ze nuttig te besteden; — zĳn be

roep, als eene hem door God zelven aangewezen werk

1) Deze woorden mogen wel behartigd worden; want er is niets ge

vaarlijker dan vertrouwen op eigene krachten. Een jong mensch, die

zonder God op zich zelven rekent, staat aan den rand des afgronds.

» Verlaat u niet op uwe eigene wijsheid noch op het doorzigt van eenig

ander mensch; maar stel veel eer uw ganscb vertrouwen op de genade

van God , die den nederigen bijstand biedt en hem die vermetel op zijne

eigene krachten betroîlwt, in zijne onrnagt laat verzinken.” De navol

ging van Christus bladz. 26 , vert. v. den Hoog]. Schrant. Veri.
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kring; — aardsc/ze leven, als zaaijingstijd , en de

eeuwigheid , als den dag des oogstes, ‘vaarieder goed

of kwaad voor eeuwig zal ten deel vallen ,fknaarmate

hij hier zijnen tijd van beproeving heeft doorgebragt.

Zoo deze waarheden ‘sjongelings borst verwarmen , zoo

zij hem geheel doordringen , dan zal ook bij zjne in

trede in de wereld, hem den vast beraden wil niet

ontbreken om zich bij voortduring op zelfvolmaking

toeteleggen en gelijk de Apostel zegt, voortdurend te

streven naar hetgeen voor hem ligt, opdat hij heteens

hereike — het kleinood, waartoe hem God in Chris

tus geroepen heeft. Phil. III. 13. Het doordringen

van het godsdienstige, — de onafgebrokene aankwee

king van kinderlijke godvruchtigheid is derhalve ook

hier wederom hoofdzaak. -

TWEEDE AFDEELING.

BIJZONDERE OPVOEDINGSLEEB.

W

EERSTE HOOFDDEEL.

ONTWIKKELING DES LIGCHAAMS.

S 28.

Nut der natuurlĳke Opìlûûdiflg’.

1. Wij willen nu de tot dusverre opgegeven grond

stellingen op ligchaam en ziel toepassen. zullen

met het ligchaam beginnen. —

Het ligchaam, dat heerlijk meesterstuk der schep
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ping is niet slechts het aardsche hulsel en het werk

tuig der voor de eeuwigheid geschapene ziel, maar is

ook een bestanddeel des menschen en behoort tot zij

ne persoonlijkheid. Het Christendom kent nog hooge

re waarde aan hetzelve toe. Onze H. Godsdienst be

schouwt het als Gods eigendom , als een dier ledema

ten, van welke Christus het hoofd is , als een tempel

des H. Geestes, en als eene kiem , die eens uit het

raf wederom zal opschieten. I Cor. III. 16 en VI. 15.

V. 42. Phil. III. 21.

Het christendom hetwelk ten doel heeft den getallen mensch

te herstellen in zijne vroegere waarde, zoude zeer gebrekkig

zijn, wanneer het enkel der zicle en niet ook het ligchaam

vernieuwing verzekerde. De troostrijke leer der Verrijzenis

ligt reeds in het begrip der ons ten deel gevallen verlossing.

Men vergelijke Schwarz. handbnch. lll B. bl. 245. Het is

van veel belang, deze waarheid der lieve jeugd met nadruk

aantebevelen: n Weet gij niet, dat gij een tempel Gods zijt

en dat Gods geest in u woont? Wie echter Gods tempel

schandvlekt, dien zal God verdelgen; want zijn tempel is

heilig en die zijt gij l” l Cor. lll, 16. Maar ook allen,

die met kinderen omgaan, mogen dezen tekst wel behartigen.

Wee — wee, eeuwig wee! den schaamteloozen verleider, die

een van deze kleinen ergert! —

2. Geest en ligchaam zjn onderling ten naauwste ver

bonden en oefenen op elkander den grootsten invloed

uit. De mensch is een geheel, van daar, dat vorming

en werkzaamheid des geestes veeltijds van den toestand

des ligchaams afhangen en zoo wjzigt zich vaak de

toestand van het ligchaam naar dien der ziel. Hoe ve

1e zielsgebreken, hoe vele gemoedsziekten , hoe vele be

koringen ten kwade zjn er niet, die den grond heb

ben in een ontsteld ligchaam. En, als ook de geest

krachtig is , wat zal dit baten , zoo een ziekelijk lig

chaam hem deszelfs dienst ontzegt? ‚Ìllens sana in

corpore sano ’— een gezonde geest in een gezond lig

chaam werd deswege te allen tijde als het hoogste be

schouwd , wat zich hier beneden de mensch wenschen

kan.
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3. Het is derhalve van groot belang, dat het lig

chaam des kinds onbeschadigd blijve en behoorlijk wor

de ontwikkeld; te meer verdient dit onze teedere zor

gen; wijl de tengere ledematen en zintuigen zoo ligt

beschadigd worden en derzelver herstel soms onmoge

lijk is. Gezondheid des ligîchaams , sterkte, verhar

ding , onvatbaarheid voor uiterlîjken invloed, behen

digheid en vaardig gebruik der ledematen en zintuigen

ter bereiking van ‘s mensehen bestemming, ziedaar wat

hier onze aandacht verdient. Zelfs de vorm moet hier

in aanmerking komen. Verg. S 13. Niets mag bij het

kind verzuimd worden; maar alles stelle men op zijne

plaats , — alles worde behoorlijk gerangschikt. —

4. Dit gedeelte der opvoeding was bij de ouden, bij

zonderlijk bij de Grieken en Bomeinen eene staatsaan

gelegenheid. Ook in onze dagen , werd hierover veel

geschreven en veel verordend. En toch zal men niet

ontkennen, dat hier veel te doen overig is gebleven.

Vooral in de huisselijke opvoeding,‘wordt deels uit on

wetendheid en verschillende vooroordeelen der ouders ,

deels uit zorgeloosheid , soms uit eene verkeerd ge

plaatste liefde, de ligchamelijke opvoeding jammerlijk

verwaarloosd. Of — is het zoo zeldzaam , dat ouders

de ligchamen hunner kinderen vertroetelen en ontzenu

wen? En hoe dikwerf wordt uit dwaze eerzucht de

geest des kinds tot groot nadeel des ligchaams te vroeg

en te veel gepijnigd.

5. Twee vooroordeelen moeten bijzonderlijk worden

tegengewerkt: het vooroordeel tegen het oude en de

voorliefde tot het nieuwe. Wie het eerste koestert,

blijft gedachteloos aan het oude hangen en volgt den

ouden sleur van vader en grootvader overgeërfd. Door

deze, wordt de opvoeding machinerie, van moeder op

dochter overgaande , en van deze de’ volgende geslach

ten wederom onveranderd overgeleverd. — Dergelijke

stereothijpe gebruiken worden dan hoe langer zoo eer

waardiger, de beste verbeteringsvoorslagen vinden dan‘

geen’ ingang en niet zelden gebeurd het, datzelfs ver
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s-tandige moeders het oude behouden om met de ge

heele familie in geene vijandschap te geraken.

Voorliefde voor het nieuweis nog schadelijker. IJdel

heid en modezucht verleiden in hoogere standen dik

werf tot de gevaarlijkste proeven. Verstandige ouders

zullen ook hier de uitspraak des Apostels volgen: »be

proeft alles en behoudt het goede. I. Thess. V. 21.

Alleen, omdat iets oud of nieuw is , moet men het

aannemen, noch verwerpen. Men zij toch bovenal

voorzigtig, om daar, door nieuwe wjze van behande

ling , geene waagstukken te ondernemen , waar de on

dervinding de gewone behandelingswjze genoegzaam

geregtvaardigd heeft. ‘s Menschen leven is te kostbaar

om er mede te spelen en om bloot opzien te maken, nieu

we proeven te wagen. Bovendien moet men nieu

we voorslagen , wanneer zij ook door erkend kundige

mannen gegeven zjn , het klimaat en de individualiteit

van het kind in aanmerking nemen. Niet alles is ge

schikt voor allen. Zie Milde I. B. S 46. —

g 29.

Grondslag.

1. De grondslag eener goede ligchaamsgesteldheid

hangt maar al te zeer van den toestand en van debe

trekking der ouders af. Zjn de ouders gezond, in

ieder opzigt matig en van godsdienstige gevoelens door

drongen, — bestaat bij hen ware vereeniging des har

ten; dan kan men gezonde kinderen verwachten. Dan,

wat moet van de kinderen worden , als de ouders zie

kelijk, teeringachtig, door buitensporigheden ontzenuwd,

aan den drank overgegeven, in oneenigheid levend, of

wel met de afschuwelijkste aller giften ...... .. behebt

zijn ?

2. Zeer invloedrijk op het kind is het gedrag der

moeder tijdens hare zwangerschap. Dikwerl‘ wordt in

latere jaren der Voorzienigheid ten laste gelegd , wat

enkel gevolg is van de ligtzinnigheid der moeder.
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Christelijke gezinde moeders volgen deswegeindien tjd

eenen geregelden leefregel 1) en hoeden zich voor alles,

waardoor hare vrucht schade zoude kunnen lijden. Zj

‘plegen alsdan hare godsdienstoefeningen te verdubbelen,

brengen den nieuwen hemelburger Gode ten offer en

smeeken Hem dagelijks , dat Hij denzelven door het H.

Doopsel als zjn kind aanneme, voor het bederf der

wereld hoede, en zjn naam schrijve in het boek des

levens. Voorzeker zullen de vrome wenschen en ge

beden eener godvruchtige moeder niet zonder goede

werking blijven; de moeder zelve wordt daarenboven

daardoor versterkt om de bezwaren , met haren toe

stand verbonden, gemakkelijker te dragen.

3. Gelijk wj reeds ten deele aangestipt hebben,

gaan niet slechts de ligehamelijke gesteldheid; maar

ook de vermogens der ziel, de neigingen des gemoeds

veeltijds van de ouders op‘ de kinderen over. Met

regt zeide in dien zin een beroemde arts: maacima

ortus nostrz‘ vis est , ner: parum felices bene nati.

Dewjl nu onze H. Godsdienst van de opgroejende

jeugd vordert, dat zij het ligchaam onbevlekt beware,

als een Gode toegewijden tempel; dat zij maagdelijke

reinheid en een zedelijken , door kinderlijke godvrueh

tigheid geregelden levenswandel zal leiden; daar zj

allen ongehuwden van welken stand ook onthouding,

matigheid en zelfverlooehening tot gestrenge pligt

maakt, en daar eindelijk het huwelijk niet enkel

in deszelfs oorspronkelijke waardigheid herstelt, maar

het ook op eenen hoogeren trap plaatst, als zinnebeeld

der vereeniging’ van Christus met zjne Kerk beschouwt

en het, ten Saerament verheven, aan christelijke echtge

nooten bijzondere genaden schenkt, — zoo moet het

buiten twijfel ook in deze betrekking, namelijk als

kweekschool der menschheid herscheppenden invloed

1) Haar Diëet, zegt Hartman, behoeft niet angstig uitgezocht en

gansch niet als voor een’ kranke ingerigt te worden. Eene vrouw , die

anders gewoon was geregeld te leven, heeft volstrekt niet noodig hare

levenswijze te veranderen. (l‘”ert.)



uitoefenen ? Wierden de voorschriften des Christendoms

algemeen erkend en opgevolgd , dan zoude ook de ver

edeling der menschheid van geslacht tot geslacht voor

waarts schrjden. Dit is voorzeker slechts een ideaal;

maar het is op waarheid gegrond en brengt ons tot de

stelling terug: » Zoekt eerst het rjk Gods en zijne

regtvaardigheid en het overige zal u worden toegeworpen.”

5 30.

Be/zoedíng voor gevaren.

1. Geen schepsel komt zwakker en hulpbehoevender

ter wereld dan de mensch en zjn eerste kreet is reeds

eene uitnoodiging aan de volwassenen, om hem bjte

staan , voor gevaren te hoeden en hem‘ voor zijne be

stemming opteleiden. De moeder gevoelt en begrijpt

beter‚ dan iemand ter wereld deze noodkreet des kinds.

God zelf heeft in haar hart een teedere en onweerstaan

bare aandrift verwekt , die haar alle bezwaren en moeite

der eerste opvoeding met vreugde doet trotseren. Schoon

ook vele maanden voorbijgaan , eer de lieve kleine den

zoeten naam van moeder stamelt , verdraagt zij onver

droten den last, met een klein kind verbonden , en voelt

zich daarbij nog zeer gelukkig.

Vol van het zoetste zielsverlangen , zegt Hartmann, strekt

naar den pas geborenen hare armen uit en drukt hem

met innigheid aan het voor hem van liefde blakende hart.

Hier vindt hij de bron van zijn voedsel, den boezem, vat met

gretige lippen de borst en laaft zich met de eerste teugen

aan het: moederhart, aan menschheid en wereld. nBillijk

erkennen wij hier Gods teedere vaderlicfde in deze wijze in

rigting der natuur, en hoe troostrijk is voor ons allen zijne

verzekering bij Isaïas XLlX, 15. i: Kan wel eene moeder

haar kind vergeten, zoo dat zij zich niet zoude ontfermeu

over haren zuigeling? En, zoo dit ook mogte plaats vinden,

zoo zoude ik u toch niet vergeten.” —‘

2. In de eerste plaats, moet het pas geboren kind

voor gevaren behoed worden. Wij willen slechts eenige

5 ‚
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opgeven. ‘Van den kant der moeder , wordt vele be

hoedzaamheid vereiseht, dat: a. zoo zij zelve haar

kind zoogt, zij zich van hevige gemoedsaandoeningen,

voor het genot van ongezonde spijs en drank en in ’tal-

gemeen voor alles in acht neme, hetgeen den zuigeling

zoude kunnen schaden. 6. Is de moeder in de onmo

gelijkheid om zich zelve van deze pligt te kwijten en

om die reden in de altijd bedenkelijke noodzakelijkheid

geplaatst, van het kind aan eene min overtelaten, —‚—

dan kieze men met zorgvuldigheid zoodanige persoon ,

die zoo wel in een zedelijk als physiek opzigt goed is;

want beduidend is de invloed, die zij op ligchaam en

geest uitoefent. Kan men geene goede vinden, dan is

het verkiezelijker het kind door kunstmiddelen opte

kweeken. Het is eene werkelijke wreedheid , wanneer

de moeder , bloot uit zucht naar gemak , zich aan het

zogen onttrekt en hare kinderen aan onbekende of zelfs

soms aan bekend bedorvene minnen overgeeft. c. Men

zorge, dat noch de moeder , noch eenig ander het kind

bij zich in het bed neme , uit vrees het te verstikken

of althans te beschadigen.

Die zelve haar kind niet zoogt, verdient den schoenen naam

van moeder niet, doordien zij met geweld den hand verscheurt,

met welken zij door de natuur aan haar kind verbonden is.

Wat het gevaar betreft, kinderen in het bed te laten rusten,

verdient hier aangestipt te worden, dat reeds Frank, om

dit gevaar voortekomen, een zoo genaamd arcuccío heeft

voorgesteld: men vindt ook in ons land, vooral op de

dorpen, eene zoogelìaamde kribbe, achter in de bedsteden

die men naar welgevallen naar zich toe kan draaijen. Men

zie Frank Medio. polis. Il B. Wien 1786.

3. Het behoeft geen betoog , dat men den kinderen gee

‘ ne wapenen of werktuigen mag toelaten , waarmede zij zich

zelven of andere kunnen kwetsen. Bij het koopen van

reeds gedragen kleedingstukken, is voorzigtigheid noo

dig om niet de stof van vele ziekten op de kinderen

overtebrengen. Zelfs het met schadelijke verwstoflen

gekleurde of met goudschuim bedekte speelgoed kan den

kinderen nadeelig worden. En even schadelijk zjn
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drinkbekers van lood , koperen, slecht vertinde potten en

schotels , sterk riekende bloemen in slaap-kamers , enz.

Zie Hufeland, Makrob. II B., S 9.

4. Het zorgvuldige vader- en moeder—0og wake ver

der naauwlettend op de personen die het kind omgeven.

Minnen, kindermeiden, dienstboden, familiebetrekkingen,

vrienden uit den huize brengen niet zelden schade toe

aan de kinderen, door hun snoepei‘ijen medetebrem

gen, door liefkozingen en onbehoorlijke scherts , door

schadelijk speeltuig en ook door gevaarlijke straffen,

die zij hen doen ondergaan. Men sla bjzonder de kinder

meid gade , want, bijaldien zj niet echt godsdienstig,

regtschapen en verstandig is , ziet men haar dikwerf,

hetzij door vooroordeel , hetzij uit zucht naar gemak,

hetzij uit drift en toorn, soms zelfs uit opzettelijke

boosheid, de verderfelijkste middelen bezigen. Zoo,

om zich ‘s nachts rust te verschaffen, geeft zij het kind

slaapmiddelen in, of om het schreeuwen te beletten ,

gaat zij de geslachtsdeelen bevoelen en kittelen. Er

zijn voorbeelden. dat daardoor het jeugdig ligchaam

der kinderen reeds vroegtijdig totde, ook in physieke

betrekking, alles verwoestende onanie zekere voorbe

schiktheid verkreeg.

De geneesheeren houden het voor nadeeling dat kinderen

met oude personen in een bed slapen. De oude ligchamen

trekken de gezonde krachten der jeugdige tot zich, terwijl

deze daardoor verzwakt en mager worden.

5. Men vergete niet, dat kinderen — kinderen zijn

S 21. Gelijk hunne ligchamen, teeder als zij zijn ,

ligt gekwetst worden , zoo is ook hun geest nog oner-

varen, ligtzinnig, schier geheel begeerte. Deswege

is voortdurend opzigt noodzakelijk. Zoo lette men b. v.

bij het spelen op , dat zj niet na groote verhitting zich

op eens aan ‘togt en koude blootstellen of drinken; —

bij het werk, dat zij niet met ingebogen borst, met

overelkander geslagen beenen , en in gebrekkige houding

de studeer- of werktafel zitten; het slapen , dat

zij niet in te zachte , vcderrijke bedden rusten en meer

regt als wel te hoog met het hoofd liggen, enz.
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g31.

Vervolg.

1. Dewijl het onmogelijk is, alles te vermijden of

te verwijderen, wat den kinderen gevaarlijk zijn kan ,

moeten althans de onvermijdelijke gevaren, zoo veel

mogelijk, onschadelijk gemaakt worden. zullen

later nog meermalen hierop terugkomen. moeten

hier evenwel gewagen van de algemeen aanbevolene

koepokinenting, als beproefd middel tegen de pokken,

welke vroeger dooreen gerekend het twaalfde der men

schenkinderen ten grave sleepte. Onbevooroordeelde en

bezorgde ouders zullen hunne kinderen dit even gemakkelijk

als krachtdadig behoedmiddel voorzeker niet onthouden.

De weldadige werking der koepokinenting blijkt bij voort

during; dewijl bij de heerschende pokken, soms van kwaadaardi

ge soort, diegenen , welke met goed gevolg geënt waren of

geheel verschoond bleven of aan dezelve slechts in geringen

graad leden, terwijl de overigen het niet zelden met hun

leven moesten bekoopen. — Wel hebben de thans heerschende

pokken geleerd, dat de enting in de jeugd niet voldoende is

voor ’smenschen geheele leven, en derhalve eene herhaling

b. v. om de tien jaren aanteraden zij. Men heeft ook reeds

meermalen de treurige ondervinding gehad, dat niet altijd

van de zijde der geneesheeren behoorlijke zorg werd gedragen

voor de keuze der stof. De ouders zien toe, aan wie zij hun

ne kinderen toevertrouwen. ‘

2. Men herinnere zich hier, wat wij S 22 over de waar

schuwingen gezegd hebben. Men zorge, dat den kin

deren door vertellingen van spookgeschiedenissen , van

geestverschijningen enz. , geene vrees worde aangejaagd.

Men leere het kind , hoe de mensch door beradene

kloekheid gevaren ontgaan en zich voor schade hoeden kan.

Gepaste oefeningen , onder het oog des opvoeders volbragt ,

doen hier meer af , dan al het theoretisch onderwijs 1).

1) Het Krebsbnchleìn ‚van Salzman is alle ouders aantehevelen , die

hunne kinderen voor verweekelijking wilden behoeden. —

\’
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3 Het is uiterst belangrijk, dat het ligchaam des

kweekelings zekere onafhankelijkheid van de buitenwereld

verkrijge. De Schepper heeft ‘smenschen bestaan aan

slechts weinige natuurbehoelten verbonden en zijn lig

chaam zoo ingerigt, dat hij onder elk klimaat leven

kan. Dit is voorzeker een groot voorregt van den

mensch en getuigt van zijne bestemming om als Gods

pjaatsbekleeder over de geheele wereld te heerschen.

e opvoeding moet zorgen , dat deze onafhankelijkheid

niet verloren ga, hetgeen gewoonlijk, door vertroete

ling en verwenning geschiedt. In zedelijke betrekking ,

is deze zaak ook van veel belang.

5 32.

Middel tegen het verwennen en het vertroetelen.

1. Verwend noemen wj den mensch, in physieke

betrekking , wanneer hij slaaf geworden is van zelf ge

maakte behoeften. Welzijn en tevredenheid maakt

hij daardoor van menige bloot toevallige zaak afhan

kelijk, wordt anderen ten last en maakt op veelvuldige

wijze de vervulling zijner pligten moeijelijk. Hoe min

der behoefte iemand heeft, des te gelukkiger isMen make derhalve kinderen vroegtijdig aan ontberingen

en veranderingen gewoon. Nimmer moet toegestaan

worden , dat een kind uit enkel lust of zucht tot na

volging zich iets tot behoefte maakt, b. v. het ge

bruik van tabak , van sterken drank , te warme bedek

king van het hoofd, enz. — mogen wel is waar

geoorloofde genietingen des levens gebruiken , doch dit

gebruik mag der gezondheid niet schaden en mag geene

behoefte veroorzaken, zoodat derzelver gemis hun on

tevredenheid zoude baren. Men moet ook wel de jeugd

aan zekere orde gewoon maken , maar zoo slaafs hier

aan te hangen, dat eenige afwijking zich onwel

gevoelt, is schadelijk. Nu en dan wijke men om die

reden van den regel af en make eene uitzondering,

opdat de jonge mensch zich naar alles leere voegen.
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-2. Vertroetelal worden de kinderen , wanneer menvhun alles gemakkelijk en aangenaam maakt, hen voor

iedere moeijelijkheid , voor elk guur windje bewaart, —

en , hoe ongelukkig wordt daardoor de mensch! — Geen

stand, geen beroep kan hem voor onaangenaamheden

en onbehagelijke indrukken beveiligen, en wat zal hij

in de wereld beginnen , met een ligchaam , dat niets

kan verdragen? En hoevele nadeelen ontspruiten hier

uit wat het zedelijke betreft?

Hoe zal de weekeling van alle moed en kracht ver

stoken , aan zijne pligt een ofler brengen?

g 33.’

Verstandige harding.

1. Uit het gezegde volgt van zelve de noodzakelijk

heid eener verstandi ehardinv , waardoor het li chaam
om tegenstrjdige ingdrukkenute verduren en oniï de in

elken stand voorkomende bezwaren te dragen, in staat

gesteld wordt.

Hiertoe is geen beter middel voorhanden , dan den

‘on en mensch , vroeotidi en van lieverlede o klim
ineäde , in moeijelijkii bmgstandigheden te plaatîen en

hem aan ernst en krachtinspanning gewoon te maken.

2. hMen neme bij deze oefeningen de volgende regels

in ac t:

a. Ligchamelijke harding moet niet de grenzen der

natuur willen overschrijden. De mensch kan wel veel ;

maar niet alles verdragen.

b. Men lette op de individualiteit des kweekelings—

zijne liggharliielijke gesteldheid}: lzlijndlejìátijd , den dlelwijze ,

op we e ij tot us verre e an e wer . et een

het eene kind , zonder nadeel, kan verduren , is geen

maatstaf voor een ander , welligt minder sterk of tot

dus verre vertroeteld.

e. Even als bij alle vorming, moet ook bij de har

ding des ligchaams trapsgewijze worden te werk gegaan.

Men ga langzaam voort van het ligte tot het zware en
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neme geen’ te grooten sprong, die welligt het teedere

organisme zoude kunnen schaden.

d. Men hechte er waarde aan, als de kweekeling

moeijelijkbeden en onaangename indrukken minacht en

men doe hem gevoelen, welk voorregt hij daardoor

reeds verkregen heeft. Eerst dan trouwens, kan op

voeding slagen , als de jonge mensch uit overtuiging

en eigen aandrîfl — Con amore — naar verdere vol

making streeft.

e. De tĳdelĳke en eeuwzge bestemming des men

schen worde ook bj alle pogingen om het ligchaam te

verharden op het oog gehouden. Harding des ligchaams

is geen eindoel — is slechts middel. Het Christendom

eischt, dat wij God boven alles en onzen naaste gelijk

ons zelven zullen beminnen en deze liefde bestaat niet

slechts in het gevoel, zij moet zich vooral in ‘verken

openbaren: Zdoch het gevoel mag ook niet buitenge

sloten worden. Te vergedreven harding mag den mensch

niet gevoelloos maken, —— hem tot geen OTZÌÌZQÏISC/LVOT

men — om deze reden , kan de Heidensche oudheid

ons in dit opzigt niet onvoorwaardelijk ter navolging

worden aanbevolen. WVanneer de oude Spartanen of

de Romeinen den mensch blootalsmiddel beschouwden,

en de dapperheid in den oorlog voor het hoogste hiel

den, naar hetwelk de mensch kon streven , zijnChristenen , bekend als wij zijn met een ander en ver

hevener doel, in geheel veranderden toestand , en moet

bijgevolg ook onze opvoeding eene andere rigting volgen.

Men lierinnere zich het feest van Diana te Lacedemonie.

Plutarchus zag vele kinderen bij de onmenschelijke schouwspe

len, hoe zij niet alleen, zonder eenig teeken van pijn te laten

blijken, hevige geesseling doorstonden, maar zelfs hun leven

lieten. Paus. lll, 16.

‘ g 34.

Zuivere luc/n‘.

1. ’sMeuschen ligchaam kan niet gezond blijven en

als ‚werktuig der ziel allengskens in krachten toenemen,



dan onder eenige voorwaarden. Onder deze verdienen

vooral in aanmerking te komen zuivere lucht, behoor

lijke woning, spijs en kleeding, beweging en rust. Eer

ste levensbehoefte is de lucht. Zonder haar, kan zelfs

geene plant groeijen. Het is echter in geenen deele on

verschillig , hoe de lucht gesteld zj, die den mensch

inademt 2 frisch , zuiver , veel zuurstof (oxygene) bevat

tend , schenkt zij den kinderen, zoo er geene andere

hinderpalen in den weg zijn , — levendigheid , vrolijk

heid en eene bloejende kleur; —- bedorven, kwalijk

riekend, vuil, — maakt zij de kinderen bleek, droef

geestig, zwak en ziekelijk en doet hen vroeg verwelken.

2. Het is derhalve noodzakelijk aan kinderen hetge

not van zuivere lucht te verschaffen en te dien einde

te zorgen voor gezonde lucht in de vertrekken, waar de

kinderen zich ophouden en hen dikwerf in de-open

lucht beweging toetestaan 1). Zuiverheid van lucht in

de woonvertrekken wordt verkregen , door ligging, 2)

en door zindelijkheid der kamers, door dagelijksche

opening der ramen en door goed aangebragte ventila

teurs. ‚

Noodzakelijker wjze , wordt de lucht bedorven , als

de kamers te laag, te eng en in de nabijheid van poe

len gelegen zjn , wanneer ze meerendeels gesloten, te

zeer verwarmd en door te veel mensehen bewoond zijn.

Worden nog daarenboven spjzen en andere gistende

stoffen aldaar bewaard, kleederen gedroogd , vetkaar

sen gebrand , en bevinden er zich ten overvloede nog

1) x Indien wandelingen in de open lucht waarlijk heilzaam zullen

wezen , zegt Hartmann, geschieden zj het geschikst op dien tjd, wan

neer de zon nog boven den gezigteinder staat en naar hooge streken ,

maar niet laat in den avond en naar gronden toe, waar moerassen,

(ligte bosschen en lucht, die geen doortogt heeft, den omtrek vergifti

gen.” Vert.

2) Omtrent de ligging en inrigting der woning, zegt Hartmann: De‘

woonvertrekken moeten grootien ruim , niet met huisraad, het allerminst

met mensehen, dieren , morsigheid , vloeistofien, gistende en riekende

ligchamen opgevuld zijn, in de nabijheid derzelven, noch heimelijke ge

makken, noch provisiekamers, in het huis of rondom hetzelve geene

poelen , opene kanalen, stallen , mesthoopen en dergeljken zich bevin

den. Vert. ‘



zieken, welligt zelfs dieren, dan moet men zich waar

lijk verwonderen, dat menschen in zulke atmospheer

kunnen leven.

3. Men zorge tevens voor eene behoorlijke tempera

tuur der lucht in de woonvertrekken. Hitte is even

gevaarlijk als koude. Men make de kinderen gewoon

om niet aanstonds uit de koude in de kamer naar de

heete kagchel te loopen. Ook de togtlucht is schade

lijk , bijzonder als het ligchaam verhit is. —

4. Dewijl zich de mensch naar alles moet voegen ,

leere men ook in dit opzigt den kinderen , hoe zij zich

van lieverlede harder moeten maken, opdat zij alles

leeren verduren en hunne gezondheid niet van elken

wind en van elk weder afhange.

De huid boven alle regelmaat door kunstwarmte te koeste

ren , is eene boofdbron der steeds algemeener wordende Rhen

matismen en Catarrhen , en van hetgeen hiermede in verband

staat, van de verwoesting, die de longteering aanrigt. De

vraag is derhalve , tot welken graad van warmte de woonver

trekken geheet moeten worden, zal zij aan ’s menschen na

tuurlijke behoefte voldoen? Als wij, overeenkomstig de na

tuur, onze woning door kunstvuur slechts in zoo verre ver

warmen , als genoegzaam is, om het onaangenaam gevoel van

koude "an ons te verwijderen. Niet om warmte te gevoelen,

maar om niet te bevriezen, moeten wij onze vertrekken stoo-

ken en slechts die temperatuur zal de nuttigste zijn , welke

de natuurlijke warmte van een gezond menschen-ligchaam het

meest nabij komt, in welke men noch warmte, noch koude

door het gevoel onderscheiden kan. -- Men verg. Ph. Carl.

Hartmann. 0. c. blad. 65 en v. Vert.

g as.

Gezond voedsel.

1. De hoedanigheid en de hoeveelheid der spijzen

zijn niet slechts voor het ligchaam, maar ook voor de

ontwikkeling der geestvermogens en voor de zedelijk

beid zeer belangrijk. In ‘t algemeen moeten kinderen

altoos eenvoudige en ligt verteerbare spĳzen genieten.
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Men leere hen verschillende spijzen gebruiken , hoede

hen voor zucht naar lekkernijen en men rigte zich -nooit

naar enkel luimen en wenschen der kinderen. Er zijn

wel is waar soms menschen , die onweerstaanbaren weer

zin hebben van zekere spijzen, schoon ze in zich ge

zond en goed zijn; -— meest altijd is dit een gevolg

van verwenning en men brengt zich zelven en anderen‘

daardoor vaak in de verlegenheid. — Zoo derhalve een

kind weerzin van zekere spijs heeft, moet men het wel

niet met geweld noodzaken, maar ook geene bijzonde

re attentie daarop slaan. »Laat het staan, zegt de

verstandige moeder, eet een boterham in de plaats;

want voor u alleen kan ik de pot niet kooken.”

2. Melk en schoon water zijn voor kinderen de bes

te en gezondste drank: wijn , koflij , jenever, likeuren

daarentegen zijn in hooge mate af te keuren.

Dikwerf wordt van de zijde der ouders, bloedverwanten,

dienstboden en anderen ten opzigte van spijs en drank met

betrekking tot kinderen gefaald, soms uit dwaling, door hun

b. v. lekkernijen te schenken om hun vriendschap te bewijzen,

of om hen te beloonen; — soms uit zwakheid: men "indt

ouders, die hunne kinderen niets kunnen weigeren en al hun

ne lusten inwilligen. Niets is schadelijker dan kinderen —

ja zelfs jongelingen en jongedochters aan sterken drank of

likeuren te gewennen en het is volslagen onzinnighed, uit

Loertenij kinderen of jongemenschen dronken te maken.

3. Wat de hoeveelheid van spijs en drank betreft, be

wandele men den gulden midden weg; men late de kin

deren evenmin uithongeren, als de maag overladen. Ma

tigheid is even weldadig voor het ligchaam als voor den

geest; immers terwijl zij steeds gezonde sappen in het

ligchaam onderhoudt, worden de geestvermogens leven- ’

dig gehouden en de zinnelijke begeerte gemakkelijker

onderdrukt. Onmatigheid veroorzaakt integendeel vraat

zucht, uitdooving der geestvermogens, schandelijke lus

ten en vele andere treurige gevolgen. Zij vormt vlier

mensc/zen en luĳe buiken , zoo als de Apostel van de

inwon-ers van Greta zeide ‚ Tit. l, 12. Iii ’t algemeen
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houde men in ‘t oog; dat niet alles‘ voedt , watwĳ eten,

maar enkel hetgeen verteren.

Vroeger vond men op vele plaatsen zeer vele oîmaozele men

schen (cretin) en nadenkende mannen oordeelden, dat de

hoofd-oorzaak daarvan moest gezocht worden in de vette, on

verteerbare spijzen, welke men den kinderen gewonelijk in

groote hoeveelheid opdrong. En men heeft inderdaad onder

vonden, dat dit verschijnsel zeldzamer werd , toen men den

kinderen schraler voedsel begon te geven.

Uiterst zorgvuldig moeten ouders waken, dat de jeugd voor

de afschuwelijke misdaad van dronkenschap behoed blijve.

Nimmer spreke men over deze zonde op schertsenden toon,

als ware het iets oubeduidends. Men doe integendeel bij elke

gelegenheid grooten afschuw van deze lage ondeugd blijken

en make den kinderen opmerkzaam, hoe zij den mensch ver

nedert, schandvlekt,‘leven en gezondheid ondermijnt, het

hnisselijk geluk vernietigt en voor alle ondeugden de deur

openzet. De Lacedemoniers maakten opzettelijk slaven dron

ken om hunne kinderen door den stuitenden aanblik eens

beschonkenen tegen dit kwaad te waarschuwen. Hunne be

doeling was voorzeker edel, maar ongeoorloofd het middel dat

zij kozen. Wij behoeven echter — Helaas! geene gelegenheid

opzettelijk te zoeken. Dit beklagenswaardig schouwspel, dat

der menschheid tot schande verstrekt, komt op markten, ja

ook zonder feesten , bijna alle dagen op de straten van zelve

onzen blikken aanbieden.

Wij voegen hier nog de volgende wenken bij:

a. Men leere vroegtijdig der jeugd aan zekere orde gewoon

worden. Buiten den bestemden tijd, geve men geen spijs.

Snoepachtigheid is iets onteerends, is nadeelig voor regelma

tige spijsvertering en verleidt dikwerf den mensch tot onre

delijke daden.

b. Het is zeer aanbevelenswaardig langzaam te eten; ook

waehte men zich, de spijzen te heet te gebruiken.

c. Kinderen moeten gewoon worden, elke spijs als geschenk

der Godheid , met godsdienstig, dankbaar opzien tot God te

genieten. De Apostel Paulus vordert dit uitdrukkelijk en her

haaldelijk. I. Kor. X, 31. l. Tim. IV, 5. Voorheen was

dit dan ook algemeen bij ieder godsdienstig huisgezin in ge

bruik en op deze wijze werd een genot, dat wij met de die

ren gemeen hebben — boven het dierlijke ‘— ja zelfs, tot

eene godsdienstige handeling verheven. Wee onzen tijd! wee
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den geest dezer eeuw, in welke men zich schaamt, aan tafel

te bidden en deze verwaarloozing als een blijk van hoogere

beschaving en verlichting wil beschouwd hebben! -—- Ûuders!

Meesters! waarschuwt toch de geliefde jeugd voor dien geest,

die niet uit God, die des duivels is!

g 3e.

Kleeding.

1. Hoofddoel der kleeding is zedelijkheid en bescher

ming tegen de koude.

Zoo lang onze voorouders in onschuld leefden , was het

vleesch den geest niet lastig en Edens dampkring hin

derde het ligchaam niet. Van daar, dat zij zich over

hunne naaktheid niet schaamden. I. B. Mozes II , 25.

Toen echter de zonde bedreven was, openbaarde zich bij

hen behoefte aan kleeding. d. III, 7.

2. Het eerste doel, hetwelk derhalve door de klee

ding moet bereikt worden is zedelijkheid, opdat de

schaamachtìgheid , de beschermengel der onschuld bij

ons bewaard worde en wij anderen geen ergernis geven.

Reeds vroegtijdig moet schaamachtìgheid bij de kinderen

worden aangekweekt. Zelfs in de jaren van onweten

heid moet men niet toelaten , dat zij of ‘anderen in hunne

tegenwoordigheid zich schaamteloos ontblooten. Zoowel

bij de kleeding zelve‘ , als bij het uit en aantrekken,

worde alles vermeden wat aanstootelijk en met de Chris

telijke zedigheid in strijd is.

3. Met opzigt tot de gezondheid en de vrije ontwikke

ling des ligchaams zijn bijzonderlijk in den jeugdigen

leeftijd aftekeuren:

a. Al te naauwe en spannende kleederen, b. v.

keurslijven , te naauw toegehaalde dassen om den hals,

naauwe schoenen en laarsen , gespannen broeken, vast

geknoopte kousenbanden , enz.

b. Te warme, of integendeel koud weder te dun

ne kleedingstukken. Het hoofd moet vooral niet te



__77_

warm gehouden worden 1). Petten van warme die

renhuiden zjn in vele opzigten schadelijk. Onze be

roemde landgenoot Boer/zave plagt te zeggen: » de

voeten warm , het hoofd‚ koel en de maag niet te zeer

bezwaard , dan blijft gij voor vele ziekten bewaard.”

De kleeding der kinderen hebbe meer de strekking om

het ligchaam te verharden, dan om het te vertroetelen.

c. De vrije beweging der ledematen moet door de

kleeding niet belemmerd of bezwaard worden, b. v.

door te lange , te stijve of te zware kleederen.

4. Buitendien dienen de kleederen nog tot onderschei

ding van geslacht en van standen , terwijl zij eindelijk

tot verfraaijing mogen strekken , voor zooverre de beide

hoofd-doelen deugd en gezondheid niet uit het oogver

loren worden. Dit laatste wordt echter maar al te

dikwerf als hoofddoel ‚beschouwd , aan hetwelk gezond

heid en deugd worden’ opgeofferd. Blinde modezucht,

ijdele tooi en onverstandige kleederpracht behooren tot

de kwalen van onzen tijd , en zelfs den kinderen wordt

vroegtijdig regelmatig onbetamelijke behaagzucht inge

blazen. Door ijdelheid verblinde moeders kennen , ge

lijk Sailer zegt, vaak geene belangrijkere bezigheid,

‘dan hunne kinderen , bijzonder de meisjes , als poppen ‘

optesieren, haar vervolgens zoo opgetooid te bewonde

ren en zoo de jeugdige inbeeldingskracht met al de

kunstenarijen der ijdelheid en der behaagzucht optevul

len. Men begrijpt gemakkelijk, hoe misdadig deze

handelwijze zj, wanneer men bedenkt, dat hier niet

slechts voor de jeugd, maar voor het geheele leven

eene verderfelijke rigting aan het jeugdig gemoed wordt

gegeven.

Het is verkeerd , een kind om schoone kleeding te

bewonderen; men moet het veeleer bij elke gelegen

heid inseherpen , dat niets den mensch meer versiert,

dan deugd en goede zeden.

5. Ook de bedden verdienen hier onze aandacht.

l) Beroemde artsen keuren de nachtmntsen-voor elk gezond mensch

af : kinderen kan men aan deze ontbering gemakkeljk gewonnen, en

dit is voor hun weldaad , althans eene behoefte minder. Vert.
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Het is onder de geneesheeren een algemeen gevoelen,

dat veder-bedden voor kinderen nadeelig zjn en dit

te meer, naarmate zij zachter en beter gevuld zjn.

Zij broejen te veel, veroorzaken verslapping, zenuw

zwakte en zijn voor het zedelijke vaak gevaarlijk. Ma

trassen of frisch stroo zijn veel beter. Bedden , schoon

in ons land minder gebruikelijk , als dek te gebruiken,

is nog meer af te keuren. Dekens van wol of boom

wol zijn veel gezonder. Men zie: »De kunst omge

luk/îig te [€0612 , etc. van Ph. Carl. Hartmann. Bot

terdam, bij P. H. van den Heuvel. bladz. 106 en v.

g 31.

ÏVonÙzg.

2. Eene goede woning voor kinderen moet zoo in

gerigt zjn, dat de kinderen vrij uitzigt naar buiten

genieten; zij moet overigens ligt, hoog en droog zijn.

Zelden echter zijn de ouders in staat, zoo eene kamer

aan hunne kinderen te bezorgen en deswege blijft hun

niets anders overig, dan het schadelijke, wat voorver

andering onvatbaar is , zoo veel mogelijk schadeloos te

maken en- dit geschiedt vooral door reinheid en her

haalde malen nieuwe lucht in te laten. Het is ook

zeer nadeelig voor de gezondheid, als kinderen in voch

te, dompachtige kamers slapen moeten. Doofheid,

rheumatisme, huiduitslag, enz. zijn hiervan vaak de

treurige gevolgen.

Het gevaar van ongelukken moet ook zoo veel

mogelijk vermeden worden. Lage ramen , trappen aan

de deur der woning moeten, even als alles, wat kin

deren ligt zouden kunnen schaden, verwijderd worden.

S 38.

Zindelĳkheid.‘

1. Zindelijkheid oefent op ligchaam en geest groo

ten invloed uit. Zij is zoo wel een voorbehoedmiddel
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tegen vele ziekten , als een middel om den geest op

igdwìeliikeg ,tterwijl tzijfgs rrliensclcient welgaart ,‚ wat zijn

ij e ij es aan e re , evor er. en rein aange

zigt , schoon gewasschen handen , reinheid van linnengoed

en in ’t algemeen zindelijke kleeding zijn eene aanbe

veling voor een’ jongen mensch. De zindelijkheid geeft

hem iets bevalligs , terwijl integendeel ordeloosheid en

smerighied iets stuitends medebrengt, wat ons aanstonds

tegen hem inneemt.

2. Men zorge ook hier weder , dat de kinderen al

tijd rein gehouden en aan zindelijkheid gewoon gemaakt

worden. In huis en in school, hechte men steeds hoo

ge waarde aan zindelijkheid , en bijaldien het kind hier

tegen zlpíndigtt, liïte tinten‘ ljet 1rlìiet opgemetrlît voorbij

gaan. en s re e 1 o a es ui — o woning

huisraad , kleederen , boeken , schrijfgereedschap , enzi

Op deze wijze bewerkt men, dat zindelijkheid tel! laat

ste voor den jongen mensch behoefte wordt.

Men dringe aan op zindelijkheid van tanden en van

den mond , hetgeen zoowel de gezondheid als de welvoege

lijkheid vordert en toch niet zelden "erwaarloosd wordt. Niet

alleen opvoeders en schoolmecsters, maar ook de zielzorgers

moeten elke gelegenheid zich ten nutte maken om bij het

volk zindelijkheid te bevorderen. Wie verheugt zich niet als

hij, de woning van eenen armen landman binnentredende,

aldaar woning en huisraad zindelijk, de geheele, schoon ar

moedige inrigting in geregelde orde, moeder en vrolijke kin

deren , met rein gewasschen gezigt en handen en met gekam

de hoofden en allen zindelijk gekleed vindt? -Zoodanig huis

gezìmhevalt ons niet alleen, maar dit uiterlijke geeft ons ook

een gunstig denkbeeld van dcszelfsIgeestelijke vorming en van

zedelijke zuiverheid. Het volk is, helaas! op vele plaatsen

hierin nog op een lagen trap 1), en schoon men dit niet op

eens geheel veranderen kan , ’ 200 kan en moet men toch in de

school, welke met het volksleven in 200 een naauw verband

staat, daartoe den grond leggen. Men rade derhalve den kin

1) Hetgeen de schrijver hier zegt is niet geheel van toepassing op

ons vaderland. In Duitschland heersoht, in vergelijking met Nederland,

verregaande morsigheid; intnsschen zijn er ook eenige plaatsen, hier te

lande , waar de zindelijkheid wel aanbeveling noodig heeft. Vert.
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deren zindelijkheid steeds aan, stelle haar voor als iets prij

zenswaardigs, terwijl men ordeloosheid en smerigheid naar

behooren aan de kaak stellc. De meesters moeten er op ge

steld zijn , dat de kinderen gekamd en goed gewassclien, met

ongescheurde en zindclijke kleederen ter schole komen: zij

kunnen in dit opzigt met "rucht de eerzucht opwekken, door

diegenen, welke door zindelijkheid uitmunten, nu en dan

hierover te‘ prijzen. Waar zondags-scholen bestaan, werke

men bijzonder op de aanwassende meisjes. Zij toch zijn als

toekomende huismoeders diegene, welke, zoo de zin naar rein

heid bij hen is opgewekt, in het "ervolg het best op de vol

gende geslachten weldadigen invloed zullen uitoefenen. Men

meene toch niet, dat armoede en‘ onzindelijkheid steeds el

kander vergezellen; want de ondervinding leert het tegendeel.

Er is ons zelfs zekere neiging voor zìndelijkheid aangeboren;

onzindelijkhcid is altijd gevolg van verwaarloozing in dejeugd.

3. Het gemakkelijkst en eenvoudigst middel om zin- i

delijk‘ te zijn, is het ligchaam te wasschen met water,

en wie denkt hier niet aan het baden? Het is daar

enboven niet slechts een middel voor Zindelijkheid,

maar bevordert ook de sterkte des ligchaams. Intus

schen is bij grootere kinderen vooral zeer veel voorzig

tigheid noodig, zoo het niet der gezondheid of der on

schuld schade zal toebrengen. Men zorge, dat kinde

ren niet baden, op gevaarlijke plaatsen , noch meteen

verhit ligchaam, noch aanstonds na het eten , noch in

te koud water; terwijl men maatregelen‘ nemen moet,

opdat de zedigheid niet gekwetst worde. —

4. Het is voor de gezondheid zeer belangrijk , dat

de natuurlijke uitlozingen geregeld plaats vinden. Me

nig kind bederft de gezondheid , door met geweld op

te houden , van ‘t welk de natuur zich wil ontlasten.

Vaak geschiedt dit uit traagheid , uit speelzucht, soms

ook uit bespottelijke vrees , omdat men b.v. ’s nachts

niet uit de kamer durftgaan. De opvoeding ‘moet dit

zoo veel mogelijk voorkomen en de natuur reeds vroeg

aan zekere orde gewonnen. Wat in het bijzonder de

nitlozingen van mond en neus betretlen, verbiede men

het noodeloos gebruik van snuif- en rooktabak. Ook

in dit opzigt leere men den jongen mensch ontbering.
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Zoo nuttig en doelmatig wij het baden vinden, zoo zeer

moeten wij ons verzetten tegen de wijze, op welke zulks in

ons land doorgaans plaats vindt. Tot onberekenbaar nadeel

der zedelijkheid, ziet men op vele plaatsen een aantal jonge

lingen des zomers, geheel naakt, in het oog van het publiek,

zich in het water verlustigen. Wij misgunnen hun dit ge

noegen niet: wij erkennen, dat het zelfs voor arme stedelin

gen, door walgelijk ongedierte geplaagd, zonder behoorlijke

verschooning van linnengoed, behoefte is, doch de ergenis

door deze schaamtelooze ontblooting veroorzaakt, is te groot,

dan dat wij niet de vurige wensch zouden herhalen, welke

reeds door zoovelen is geuit, dat namelijk de stedelijke rege

ringen handen aan het werk slaan, ten einde geschikte bad

inrigtingen voor het publiek daartestellen. Door dezelve, be

hoorlijk ingerigt, zouden zoowel vele ongelukken voorgekomen,

als ergenissen vermeden worden. Vert.

Het rooken is naar het eenstemmig gevoelen der geneeskun

digen voor de jeugd zeer nadeelig. Het is daarenboven niet

vereenigbaar met alle standen; het strijdt bij jongelingen,

die op beschaving aanspraak malqen, tegen de welvoegelijkheid,

en brengt hen onder verdenking van onbezonnen nieuwig

beidszucht of van blinde navolgingswoede. —

S 39.

Beweging en rust. ’

1. Eene der voornaamste natuurbehoeften ‘is bewe

ging. Door dezelve worden de spieren versterkt, de

omloop der sappen bevorderd , de verteerìng der spj

zen verligt en zelfs de geest wordt opgewekt en in vro

lijker’. luim gehouden. —

Gezonde kinderen voelen een’ hevigen aandrang naar

beweging , en waar deze levensprikkel zich niet open

baart, daar knaagt zonder twijfel een worm aan het

teedere boompje. Door opvoeding moet derhalve deze

aandrift wel geleid, getemperd en jeugdige onbezon

nenheid, onervarenheid en ligtzinnigheid voor misbrui

ken en ongelukken behoed; maar niet onderdrukt of

te zeer beperkt worden. —

2. De mensch heeft echter ook behoefte aan rust.

6
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De beweging moet derhalve de maat der krachten niet

‘overschrijden en niet te langdurig zijn; want elke over

matige inspanning verslapt. Kort voor en na het eten

is hevige beweging vooral schadelijk.

3. De natuur zelve heeft den mensch voor zijne da

gelijksche werkzaamheden een rustpunt vastgesteld , dat

slaap noemen. Hare behoefte wordt bepaald naar

‘de reeds verkregene krachten en naar den graad van

voorafgegane inspanning. Bij kinderen , is slapen , in

de eerste weken hun gewone toestand: zij worden wak

ker om voedsel te nemen en slapen weer in om het

te verteren. Deze behoefte neemt bij gezonde kinde

ren allengskens in diezelfde verhouding af, als hunne

krachten en de aandrift naar beweging zich ontwikke

len. De opvoeding volge hier de wenken der natuur.

Kunstmiddelen om kinderen in slaap te brengen , mo

gen niet dan met de grootste behoedzaamheid worden

aangewend. De kinderen worden er door verwend en

door het te hevig wiegen ligtelijk beschadigd, Bij hun

ontwaken moeten zij steeds vrolijk en opgeruimd zjn,

lustig rondblikken en naar eenige bezigheid verlangen.

‘Zien zj er alsdan droefgeestig en knorrig uit, dan is

dit geen goed teeken , en duidt of eenige ligchamelij

ke of geestelijke ontstemming aan , of de oorzaak moet

in verwenning gezocht worden. Om deze opgeruimd

heid te bevorderen, is er geen beter middel dan het

kind, bijzonder bij deszelfs ontwaken, vriendelijk 1e

bejegenen, met een vrolijk gelaat optebeuren en tot

gelijke vrolijkheid sympathetisch optewekken. Men zie

Hergenröther S 39.

4. Eerst in latere jaren , als het ligchaam uitgewas

sen is , is veel slapen nadeelig. Overvloedige en scha

delijke sappen worden in het ligchaam opgehoopt, de

organen worden slap en zwaarmoedig en de geest ver

liest van lieverlede zijne veerkracht. Hufeland stelt

voor volwassenen ten algemeenen regel: » Niemand

slape minder dan zes, en meer dan acht uren." Hij

dringt er tevens op aan, dat men zich gewoonma

ke, zich ‘s avonds vroeg en niet met de volle maag te
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bed te begeven en vroeg wederom op te staan. Ma

krob. n. g s.

Het is evenzeer nadeelig te weinig, als te veel te slapen ,

dewijl de levenskracht alsdan te veel gespannen, de organen

gewelddadig aangedaan en aFgeslooÎt worden. Ten opzigte van

het zedelijke, heeft men met het slapen veel in acht te ne

men. Hier slechts eenige wenken. Ûpgroeijende kinderen

moeten niet bij hunne ouders, of zusters en broeders bij el

kander, noch in eene kamer slapen. Zoo slechts personen

vauhetzelfde geslacht in ‘eene kamer of zelfs in een bed moe

ten slapen, is er nog groote voorzigtigheid noodig. Men ma

ke de kinderen gewoon, om bij het uit en aankleeden, steeds

de regelen der schaamachtigheìd gestreng in acht te nemen ,

en ’s morgens zoo haast zij gewekt of wakker worden, aan

stonds optestaan. Hoe gewigig het zij hen door leer en voor

beelden aan te sporen om aandachtig hunne morgen en avond

gebeden te verrigten, behoeft’ geen betoog: de herinnering

zij hier voldoende.

S 40.

Gymnastische oefeningen.

1. Door gymnastische oefeningen verstaan wij al die

verrigtingen, die de ligchamelijke werktuigen in sterk

te en behendigheid doen toenemen. Zoo ziekelijkheid

of tirannieke behandeling het niet beletten, zijn de

kinderen, gelijk Sailer teregt zegt, van natuurbeoefe

naren der gymnastiek (natur-gymnastiker). De eer

ste oefening is het schreeuwen van het pas geboren

kind , waardoor de borst verwjd, de omloop des bloeds

bevorderd en elke nadeelige stremming weerhouden

wordt. Hoe meer het kind in spierkracht toeneemt,

des te meer wil het daarvan gebruik maken. Het rigt

zijne oogen naar het licht, tracht de teedere handjes

en voetjes van lastige windsels vrij te maken en ver

heugt zich meer en meer bij het toenemen der krach

ten. Wordt het kind , jongeling—knaap , dan is zijn

leven niets dan werkdadigheid, beweging; — gaan,

huppelen, springen , worstelen, dragen , enz. , zijn het



._34__

‘element, waarin het dagelijks zijne krachten op de

menigvuldigste wijze oefent en ontwikkelt.

2. Deze natuurlijke oefeningen moeten niet slechts

geregeld , maar kunnen ook door de kunst vermenig

vuldigd, doelmatiger en nuttiger gemaakt worden.

Vandaar de gymnastiek.

Bij de Grieken en Romeinen was gymnastiek schier hoofd

zaak der opvoeding. Zij verdeelden dezelve onder anderen in

krĳgntans gymnastiek en in geneeskundige,‘ de eerste, om

dat dezelve vooral ten doel had de jonge lieden te leeren

strijden, aan te vallen en zich te verdedigen; de andere om

vaardigheid, behendigheid, sterkte en gezondheid te bevorde

ren. De wijsgeercn bezigden dergelijke oefeningen mede ter

zedelijke vorming. n Er zijn , zegt de Grieksche arts Aígme

ta, vele ligchaamsoefeningen noodzakelijk, opdat de jongelin

gen, naar ligchaam en geest wcrkdadig, van de sterke nei

ging tot zinnelijke lusten tcruggehouden worden.” Ûok de

krijgsmans gymnastiek stond bij onze voorvaderen, vooral in

de middeleeuwen, onder den naam van tournooíkunst, in

groot aanzien. De meer algemeene of geneeskundige gymna

stiek werd in latere tijden het eerst in Dessau kunstmatig be

oefend en vervolgens door Salzman naar Schneplbnthal over

geplant, waar de voornaamste plantschool dezer kunst door

Güthsmuths zorgen bloeide. -- Men leze diens nGymnastik

fur die jugend etc.”

3. De algemeene grondregelen over gymnastiek be

treffen deels de keuze, deels de aanwending der oefe

ningen. Betrekkelijk dekeuze:

a. Mogen geene doellooze en bijzonder geene voor

het ligchaam of voor de zedelijkheid nadeelige oefenin

gen gekozen worden. Ook hierin kunnen de oude vol

‘ken ons niet onvoorwaardelijk tot voorbeelden dienen.

g 33.
6. Men kieze veeleer slechts zoodanige oefeningen ,

die voor den jongen mensch waarlijk vormend en nut

tig zijn. Men vergete niet, op de ligchamelijke ge

steldheid des kweekelings , op zijne jaren , op reeds

verworvene vaardigheid en op zijn aanstaande levens

betrekking te letten ‚en de keuze daarna in te rigten.

c. Men klimme met de oefeningen langzaam op: te
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snel klimmen of een trap over te springen, is een

waagstuk, hetwelk de treurigste gevolgen kan hebben.

d. Men drijve geene der oefeningen verder, dan ver

standige beweegredenen zulks veroorlooven. moe

ten van onze jongelingen geen luchtspringers of koor

dendansers maken; wij moeten hen niet opleiden tot

menschen , die door gevaarvolle en daarbij nog nutte

looze ondernemingen ijdele bewondering wekken , maar

tot gezonde, sterke , vaardige leden der maatschappij ,

bekwaam om de pligten van hun beroep behoorlijk te

vervullen.

4. De oefeningen moeten zoodanig zijn ingerigt,

dat ’

a. Geen ligchamelijk nadeel berokkenen. Te dien

einde lette men op tijd en maat. Hevige ligchaams

beweging mag b.v. niet aanstonds op het eten plaats

vinden. Men doe behoorlijk voorafgaand onderzoek

naar plaats , werktuigen, enz.; b.v. bij het schaatsen

rijden, bij zwemmen , enz. De kinderen moeten ge

waarschuwd worden voor sommige onvoorzigtige han

delwijzen , dat zij b.v. onder het springen de tong niet

tusschen de tanden steken; — dat zij zich na hevige

beweging niet ontkleeden; — terwijl zij verhit zijn

niet drinken , enz. —

’ b. Zedelijke nadeelen moeten met groote zorg wor

den tegengegaan, b.v. de neiging tot ruw krachtbe

toon , gevaarlijke vroegrijping, het verlies van schaam

te , ontaarding der zucht naar eer , enz. Het zij ver

re, dat men ligchamelijke vaardigheid de voorkeur zou

de gevenhoven zedelijkheid en deugd.

5. Men trachte deze oefeningen derjeugd aangenaam

en belangwekkend te maken: immers slagen veel

beter , als zij er vreugde in vinden , dan wanneer ze

met tegenzin en met dwang geschieden. Het is des

wege goed , als men aan dezelve den vorm geeft van

spel of van eenen \vedstrijd. Ook zijn de meeste kin

derspelen van dien aard , dat zij door behendige wen

ding het doel der gymnastiek zeer bevorderen.

6. Men late de kinderen , bij gymnastische oefenin
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gen, nooit zonder opzigt. Anders toch beginnen zij

zoo ligt gevaarlijke , of misbruiken overigens onschade

lijke. Onervaren, ligtzinnig en door het gevoel van

jeugdige kracht overmoedig, door valsche eerzucht ge

dreven , ondernemen zij alles, wat zij verzinnen, niet

achtende de gevaren , welke gezondheid , zedelijkheid

of leven bedreigen. Het opzigt ‘moet overigens niet

beleedigend voor hen zjn. Men poge hun vertrouwen

en hunne toegenegenheid te verwerven; men toone

deelneming in hunne opgeruimdheid , zoo zelfs dat zij

naar onze tegenwoordigheid en onze leiding verlangen.

S 41.

Gebruik der armen en handen.

1. Het is verwonderingswaardig, tot welken graad

de verschillende ledematen des menschelijkenligchaams

door voortdurende oefening kunnen versterkt en tot

‘onderscheidene verrigtingen in staat’ gesteld worden.

Hoeveel behendigheid en welke spierkracht bewondert

men niet bij zoovele gymnastieke kunstenaren? Hoe

verre hadden vroeger de Grieken en Bomeinen het

hierin niet gebragt, en nog meer verdienen onze aan

dacht geheel wilde volken , die door oefening b.v. in

springen , klimmen , met den slinger werpen , zwem

men, enz. eene bjna ongeloofelijke hoogte bereikt

hebben.

2. W’at in het bjzonder het gebruik van armen en

handen betreft, lette men , behalve op sterkte en buig

baarheid , op velerlei werkzaamheden des levens en des

stands, welken de kweekeling waarschijnlijk kiezen zal.

Gezonde kinderen worden door zucht tot navolging en

steeds voorkomende behoeften van zelf opgewekt en

aangespoord om zich op menigvuldige wijzen in het

gebruik van armen en handen te oefenen. De opvoe

ding heeft alsdan slechts te zorgen , dat jeugdige on

bezonnenheid niet te veel beproeve en eene verstandi

ge rigting aan de oefeningen gegeven worde.



——87_

Men leere onder anderen den kinderen gebruik maken va1!“

beide banden; bij het aanvatten van zaken, bij het opbeu

ren, bij het werpen. Men kan spoedig door eenige oefening

aan de linkerhand dezelfde kracht en behendigheid geven, als

de regter bezit. Men zorge evenwel, dat de kinderen dereg

terhand bij voorkeur gebruiken bij alle verrigtingen, waar de

welvoegelijkheid zulks vordert, b.v. bij het eten, enz.

‚ 3. Men make de kinderen vroegtijdig aan doelmati

gen handenarbeid gewoon. Daardoor worden de jeugdi

ge vermogens voor de roest der ledigheid bewaard,

het ligchaam versterkt en verkrijgt voor hetmaatschap

pelijk leven de noodige geschiktheid, zelfs de geest

wordt ongemerkt met onderscheidene kundigheden ver

rijkt. Het kind leert orde en doelmatigheid liefheb

ben en nimmer zal de zedelijke gemoedsvorming beter

slagen , dan wanneer men het daarheen geleid heeft,

dat de jonge mensch in nuttige bezigheden vreugde en

genoegen vindt. -—

Ûnze voorouders waren ook van dit gevoelen. Zelfs kinde

ren van regerende huizen moesten een handwerk leeren. In

onze dagen , wordt het vooroordeel gekoesterd , als ware elke

tijd verloren, die niet in de school of aan de studeer-tafel is

doorgebragt, en toch is, gelijk Milde zegt, datgene wat wij

tijdverheuzelen of spelen noemen, dikwerf veel leerzamer,

dan menige onzer voorlezingen. Hoe vele der grootste talen

ten voor werktuigkunde en voor de schoone kunsten blijven

sluimeren en worden in den grond begraven, wijl het den

kinderen aan gelegenheid ontbreekt, deze talenten te ontwik

kelen en te vormen.” ‚Hilde I. B. S 95.

5 42.

Een woord over mdusirie- of werksc/zolen.

1. Men heeft tot bovengenoemd einde in onze da

gen iîwlustriesc/zolen ‘opgerigt , in welke men derjeugd

onderwijs geeft in nuttige handwerken en haar tot

doelmatige werkzaamheid opleidt. Schoon en veelbe

lovend is het doel dier inrigtingen. De kinderen wor

den niet alleen in die uren, op welke zj anders aan
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zich zelven overgelaten , ledig rondloopen, aangenaam

bezig en onder opzigt gehouden , maar verkrjgen ook

naar geest en ligchaam veel meer geschiktheid voor

het praktische leven, terwijl ledigloopen hun onver

dragelijk wordt. En hoevele voordeelen kunnen het

vaderland geboren worden , wanneer menig natuurpro

duct op nieuwe wijze geplant, verbreid, meer‚ vera

dcld en beter bewerkt wierd ? Hoe veel kan men b.v.

van veredelde boom en ooftcultuur verwachten?

2. Zullen echter industriescholen aan hare bestem

ming beantwoorden , dan moeten zj

a. in den waren zin vormend zijn, en in geene

geldwinning ontaarden , in ondernemingen , waar ei

genbelang doel en strekking is. De kinderen moeten

daar niet arbeiden om te arbeiden of om dage

‘ lijks eenige centen te verdienen, maar om veelzijdig

gevormd en voor het maatschappelijk leven nuttiger,

geschikter te worden. Ook moest men geene kinderen

in fabrijken gebruiken. Want welke vorming kan men

van werktuigelijke vingerbeweging, zoo als die aldaar

plaats vindt, verwachten? Geest en ligchaam worden

verwaarloosd; physische en zedelijke opvoeding mis

lukken. — Zulke kinderen worden ook gewoonlijk,

voor den tijd , aan het onderwijs onttrokken; zij staan

onder geen behoorlijk opzigt, hooren en zien veel

aanstootelijks en hun geest wordt geheel in het werk

tuigelijke van aardsohe zaken verzonken. Men behoeft

om zich hiervan te overtuigen, slechts eenen blik op

fabrijksteden vooral in Engeland te werpen , waar de

jeugd in de fabrijken tot op den laagsten trap van

zedeloosheid is gedaald. —

b. De industriescholen mogen evenmin de strekking

hebben, om den jeugdigen geest te zeer op modezucht,

ijdelheden en beuzelingen te vestigen , gelijk dit maar

al ‚te vaak geschiedt in de opvoedingsgestichten voor

meisjes. — ‚

c. Men verhoede dat burgerlĳke bekwaam/zeid niet

als hoogste en laatste doel des menschen beschouwd

en zijne bestemming voor de eeuwigheid als bjzaak
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aangemerkt worde. Niet zelden toch heerscht dit ver

keerd denkbeeld. Geschiktheid tot wereldsche zaken

wordt te zeer als alleen noodig aangezien, even als of,

gelijk Claudius zich uitdrukt, de mensch enkel hand

onze pelgrimschap op aarde onze voordurende verblijf

plaats en het einde der wereld eene Frankfortsche Mis

ware. Zoo wordt de misleide jeugd ten lastdier ver

nederd en bloot het aardsche zoekende‘, verliest zij

hemel en aarde tevens. Trouwens, zonder godsdienst,

bestaat hier beneden geen wezenlijk geluk. S 6. Wie

in het vleesc/z zaait , zal van het vleesc/z verderf

maaĳen. Gal. VI. 8.

3. Volgende wenken mogen dienen, om dergelijke

inrigtingen werkelijk nuttig te doen zjn: a. Men

wekke bij kinderen de zucht op om in alles ivat zij

doen, naar verbetering te streven , om alles beter en

juister te doen 1). b. Men oefene hun denkvermogen

en hun oordeel bij elke gelegenheid, make hen over

al opmerkzaam op het hoe en waarom en bevyare hen

voor het zoo heersdhende sleuren/gen. c. Men leere

hun de kunst- en verligtingsmiddelen kennen , diezekere werken worden aangewend en scherpe hunne

oplettenheid, opdat zij alles leeren opmerken en tot

hun voordeel aanwenden, wat hun voorkomt.

4. Bj de keuze der werkzaamheden, lette men op

geslacht en leeftijd , alsmede op het beroep, ’t welk

de kinderen waarschijnlijk kiezen zullen. Lijmen , snj

werk , draaijen , schrijnwerk , tuinarbeid , snoejen , en

ten, in ‘t algemeen boom- en ooftkultuur zijn zeer ge

schikt voor jongens.

5. Industriescholen zijn nog belangrijker voor meis

jes. De zorg voor spjsbereiding , voor de geheele in

1) Het is voor alle menschen , van welk beroep ook, een belangrij

ke stelling: »Z1‚'jt met hetgeen tot dus ‘verre gedaan hebt, niet

geheel te vreden, maar tracht de u door God aangewezen taak steeds

beter te verrigten. Misbruik zoude het echter zijn, wilde men door

vernieuwingszucht gedreven al het bestaande en tot nu toe verrigte met

verachting verwerpen. Deze zucht om alles te herscheppen en hervor

men is onzen tjd reeds duur te staan gekomen en slechts dan zullen

wij menige zaak beter maken , wanneer wj tot het oude terugkeeren.
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rigting der huishouding en voor zoo vele, schijnbaar‘

weinig beteekenende, maar inderdaad uiterst gewigti

ge zaken in het dagelijksche leven voorkomende , rust

alleen op de vrouwen, en hoe belangrijk moet ditder

halve niet zijn, dat de aanstaande huismoeder, daar-

toe opgeleid en hierin geoefend worde? Doch hier

uit zien wij tevens in welke werkzaamheden zij bij

voorkeur moeten geoefend worden. Opzigt over het

inwendige eener huishouding , kennis van en geschikt

heid tot aankoop en bewaring van verschillende benoo

digdheden; zindelijke en gezonde bereiding der spij

zen , zindelijkheid ten opzigte der wasch , vervaardigen

en herstellen van kleederen , spaarzaamheid , omgang
met kinderen , verdienen vooral in aanmerking te ko-v

men 1).

S 43.

Gebruik der ‘UOQÍOÌI.

1. Het komt er minder op aan, hoe spoedig, dan

wel, hoe goed kinderen leeren loopen. Men gewenne

de kinderen aan eene ligte , vaste en zekere pas , aan

eene juiste, schoon niet stijve houding des ligchaams

en aan eenen niet te snellen en niet te langzamen gang.

Bij gezonde kinderen , leert dit van zelf door voortgezette

oefening , waartoe verstandige moeders dagelijks aanlei

ding genoeg vinden. Men overdrjve hier niet. Wil

men de kinderen te vroeg leeren loopen, dan zijnmeest

altijd kromme beenen, zwakheid der voeten en een

zwaggelende gang daarvan de schadelijke gevolgen.

2. In lateren tijd , ontbreekt het niet aan oefeningen

1) Men zou deze S over de industrie-scholen in Nederland hebben

kunnen missen. meenden echter, dat zoo ook al geene scholen

voorhanden zjn‘, waar de jeugd tot doelmatige werkzaamheid wordt op-

geleid, de wenken door den schrijver gegeven , nuttig kunnen zijn. En

zoude men in vele scholen, zonder er juist industrie-scholen van tc‚

maken , niet eenige oefeningen van dien aard kunnen invoerenm?vestigen er de aandacht op van nadenkende onderwijzers. Vert.
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van verschillenden aard. Het gaan, zegt de groote Sai

ler, wordt gymnastisch, als het geen dag verzuimd ,

geen weder ontzien wordt en het opsporen van nieuwe

paden , het beklimmen van bergen], het opzamelen van

voortbrengselen der natuur, daarbij doel en strekking

is. -— Bij het loopen, bepale men zekere grenzen , op

dat de krachten niet bovenmate uitgeput worden; de

loop geschlede in ligte kleeding en warmere kleeding

vervange, na afloop van denzelven , de ligte om verkoud—

heidvoortekomen. Het dansen, als leer-oefening, vormt

het ligchaam , maar als vermaak kan het , door over

drjving, gelijk bijna altoos plaats vindt, bijzonder in

onze dagen , nu het walschen en wilde springen, ge

voegd bij eene luchtige kleeding, heerschend is gewor

don , ligtelijk doodelijk worden 1). Het springen over

sloten versterkt borst, ledematen en spieren. Even zoo

nuttig is ook het klimmen, het gooijen naar een be

paald doel, het houden van het ligchaam in evenwigt ,

het zwemmen en rijden. Doch opzigt is allerwege nood

zakelijk. Ûverdrijving en hartstogtelijke zucht tot zekere

spelen of uitspanningen verkeeren alle versterkingsmid

delen in doodelijke giften.‘ Wat het rijden onder an

deren betreft, dit moet men in de eerste jongelingsjaren

spaarzaam toestaan. Te vroeg en te veel rijden is van

meer dan eene zjde schadelijk , enz.

g 44.

Vorming der zintuigen.

1. De zintuigen verdienen bijzondere oplettendheid.

Van deze toch hangt niet enkel uitwendige werkdadig

l) Men moge den dans nog aanbevelen, als middel om den jongen

mensch eene goede houding te doen verkrijgen: wij mogen , wij durven

den dans niet aanbevelen, als vermaak; en zoo zelfs het leeren dansen

in de jeugd aanleiding zoude geven tot het dansen in vorderen leef

tjd —— tot dansen, zoo als het nu geschiedt — tot de Pol/ia en andere

wulpsehe dansen, dan ware het beter eene slechte houding des lig

chaams te hebben en de ziel zuiver te bewaren, dan een schoon lig

chaam met eene verdierljkte ziel! — ouders mogen hier toezien! Vert.
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heid , maar ten deele ook de vorming des geestes af.

Zij zijn , als het ware, de aanrakingspunten der in- en

uitwendige wereld. En dit geldt bijzonder van de zin

tuigen des gehoors en des gezigts. Medelijdenswaar

dig is de toestand van hen aan wie een dezer zinnen

ontbreekt — en zelfs wie beklaagt niet den doove en

den half-blinde? Hoe vele genoegens des levens moe

ten zij niet ontberen en hoe wordt hun de vervulling

hunner ‚beroepspligten moejelijk? Maar ook de ove

rige zintuigen , de reuk, de smaak en het gevoel zijn

gewigtig, deels wegens onmiddellijk nut, deels ter

oorzake van het verband met zekere geestvermogens ,

b. v. , de reuk met het geheugen, de smaak met den

zin voor het schoone en goede. Smaak beteekent om

die reden in bijna alle talen niet slechts de met het

zintuig , de smaak stro0kende—dierlijke gewaarwording ,

maar ook het gevoel voor het hoogere.

De opvoeding vordert deswege, dat de smaak tot op zekeren

graad verfijnd worde; wijl juist daardoor de mensch men

schelijker wordt, nademaal de voeding op de veredeling der

sappen, en bijgevolg op alles, wat van de sappen afhangt,

beslissenden invloed heeft. Zij wil, dat de mensch , zonder

onderscheid, eene gezonde, voedzame, smakelijke spijze bereid

worde, opdat zijn smaak aan het edele‚ gewenne. Dientenge

volge eischt zij van iedere jonge maagd , die eene huismoeder

wil worden, dat zij van de kookkunst zoo veel leere, als in

een eenvoudig, juist niet rijk, maar matig gezin in gezonde

en zieke dagen noodig is; een punt, hetwelk voorzeker de

opmerkzaamheid eener wakende gezondheids-politie verdient.

Men vindt scholen om er naaijen en breijen te leeren, maar

om gezond en voedzaam eten te bereiden , waarvan gezond

heid en leven en gedeeltelijk ook de welvaart der burgers

afhangt, — hiervoor wordt niets gedaan , —— dit moet 200

van zelf ‘geleerd worden.” Hergenröther S 33.

2. Om deze zintuigen gezond te bewaren , verhoede

men zoo wel uitwendige benadeeling , als verwenning

van allerlei aard en een doelloos gebruik derzelve

(l) Vroeger merkten wij reeds op, hoe nadeelig het voor het gehoor

zij, kinderen op het hoofd te slaan en hen in vochte kamers , kort aan
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Ten einde ze meer te volmaken, kan men doelmatige

oefeningen aanwenden; men houde echter in het oog,

dat regelmatige oefeningen versier/ten, maar dat te

Hevige indrukken op de zintuigen en te groote inspan

niiig derzelve verzwakken.

S 45.

Vorming der spraakwerktuigen.

1. Het spraakvermogen is een der schoonste en be

langrijkste voorregten der menscliheid. Het wordtdoor

innerlijken drang des kinds om zjn gevoel kenbaar te

maken opgewekt en het spreken zelf wordt door na

volging geleerd , door oefening volmaakt. Derhalve

a. Worde het spreken aan kinderen reeds vroeg tot

behoefte gemaakt. “rillen ‘zij iets hebben, dan geve

men het hun niet, alvorens zij den naam genoemd

hebben en met gepastheid om hetzelve vragen. Dit

moet intusselien ook niet te ver gedreven worden. De

vorming van de gehoor- en spraak organen is bij alle

kinderen niet even spoedig: — het al te overhaas

tend spreken-leeren verkrijgen zij dan vaak eene gebrek

kige uitspraak, die zj niet zelden altoos behouden.

b. Om kinderen goed te leeren spreken , spreke men

hun goed voor, te weten zuiver , met behoorlijken na

druk op alle klanktoonen, duidelijk en niet te snel.

Zoo men iets gebrekkigs in de uitspraak opmerkt, werke

men dit aanstonds tegen , opdat het geene gewoonte

worde.

e. men biede den kinderen vele gelegenheden en aan

leiding tot spreken aan en make ben gewoon , van zich

de muur te laten slapen. Even schadelijk is het slapen op den grond ,

haastige verkoeling van het hoofd. terwijl men nog bezweet is , ook aan

houdend geraas in fabrieken enz. Vele jonge menschen bederven hun

gezigt door te veel lezen , door te fijnen arbeid, bijzonder als er de zon

op schijnt, door het lezen bij de morgen en avond schemering of hij

‘tlaauw licht, door liet noodeloos gebruik van brillen en lorgnetten.
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over elk onderwerp duidelijk en met behoorlijke juist

heid uittedrukken. ‘

2. Verdere vorming van het spraakvermogen geschiedt

door modulatie , declamatie en door zang. Het eerste

geschiedt, als de jongemcnsch zich den juisten toon

weet eigen te maken, om zjne gedachten natuurlijk en

is het ‘niet met bevalligheid , ten minste fatsoenlijk te

kunnen openbaren. Men leert dit het best door waar

tenemen , op welke wijze beschaafde menschen zich uit

drukken, door zich natuurlijkheid bij het lezen aante

wennen, door trapsgewijze oefeningen , enz.

3. Het declameren veronderstelt naar ligchaam en

geest zekeren graad van ontwikkeling. Bj kleine kin

deren , moet nietslechts eene goede keuze worden ge

daan van stukken ter declamering dienende; maar is in

‘t algemeen groote voorzigtigheid noodig.

Het is altijd belagchelijk , wanneer men kinderen van tien

jaren pathetische plaatsen uit Klopstock, Schakespeare , Schil- ‚

ler hoort declameren, wijl de gedachten en gewaarwordingen,

in die stukken uitgedrukt, hun geheel vreemd zijn. Er is

hiermede nog een ander nadeel verbonden, dat namelijk door

dergelijk dcclameren in de kinderen gewaarwordingen en tog

ten worden opgewekt, welke, ten minste nu nog niet, met

nut opgewekt mogen worden. Hartstogtelĳkheid geeft den

toon. en de toon op hare beurt wekt hartstogtelĳkheid.

Zoo men eenen kweekeling vele gevoelige stukken laat decla

meren, zal men spoedig in zijne gemoedsstemming de gevol

gen ontwaren. Vele oefeningen in het declameren, die men

om opzien te baren met jongens en meisjes beproeft, zijn

inderdaad verderfelijk en een belagchelijk goochelspel. Mil

de 5 93. ‘

4. Zoo wel bij het openbaar als privaat onderwijs,

moet de zangkunst beoefend worden. Beeds van na

tuur zingen kinderen gaarne, gelijk men het overal

aan hen bespeurt, bijzonder als zij alleen zijn of mee

nen niet gehoord te worden. Zoo geene liedjes

kennen, dan neurien zij op hunne wijze. In ’t ver

volg leeren zij maar al te vaak schadelijke en zede

looze liederen. En wie zal het derhalve betwijfelen ,
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dat het nuttig zij, den kinderen schoone, aan hunnen

leeftijd passende, het hart opwekkende en verheffende

gezangen te leeren en hunnen aanleg tot zingen doel

matig te ontwikkelen. Hergenröther S 105 en volg.

g 4e.

Uitwendige vorm des lzgchaams.

1. Ten opzigte der gestalte en des uitwendigen vorms

des ligchaams , moet als hoofdzaak beschouwd worden,

dat men der zich van zelfontwikkelende natuur geene

hinderpalen in den weg stelle en diegene , welke toe

vallig ontstaan , ‘trachte te verwijderen. Men late der

natuur , en hare ontwikkeling , vrijen , onbelemmerden

loop. Hetgeen vaak als natuurlijk gebrek wordt aan

gezien , is dikvverf het gevolg van onverstandige handel

wijze van ouders en opvoeders of van hunne zorgeloos

heid , b. v. kromme beenen , enz.; of het verdwijnt

weder van zelf, zoo haast het ligchaam uitgegroeid is,

b. v. het onregelmatige bij kinderen, die hoog en snel

opschieten.

2. Zoo zich werkelijk een gebrek openbaart, moet

deszelfs genezing niet aan onverstandige, vaak met grove

vooroordeelen bezielde vroedvrouwen , maar aloos met

voorzigtigheid aan deskundigen , aan bekwame artsen ,

worden toevertrouwd. Is het gebrek volstrekt onge

neeslijk , dan moeten redelijke ouders het Wanstaltige

kind deszelfs lot door liefdevolle behandeling trachten

te verzoeten en vooral bezorgd zijn om het door be

schaving des geestes schadeloos te stellen voor de stief

moederlijke behandeling der natuur. — Niet zelden

verraden’ zulke kinderen buitengewone talenten; dc li

teratuur-gesehiedenis biedt ons daarvan menigvuldige

voorbeelden aan. Zie »Geschiclite merkw. Personen

in psychologisch-moralischer hinsicht. Gräss, 1801.

stuitend was de wet ddr XII Tafelen: u Zoo den vader

een gebrekkig kind geboren wordt, moet hij hetzelve aan
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stonds dooden.” Deze onmenschelijke stelling wordt wel is

waar door het Christendom met afschuw verworpen; maar te

dikwcrf gebeurt het nog, dat ouders wanslaltige kinderen,

als verworpelingen des gezins, behandelen, hen geheel ver

waarloozen en zich over hen schamen.

3. Ùok voor ligchamelijke schoonheid moet gezorgd

worden. Zj is den jongen mensch een open , ieder

een leesbare aanbeveliugsbrief en zelfs de deugd kan

door dezelve , zoo wel in haren inwendigen groei , als‘in

hare werkdadigheid naar buiten bevorderd worden. Eene

sc/zoone ziel in een sc/zoon ligchaam werd van ouds

her als ideaal van menschclijke volmaaktheid be

schouwd. Lìgchamclijke schoonheid is voorzeker slechts

een schijnbaar goed , en , de bedorvenheid der we

reld, in vele opzigten gevaarlijk. Het is iets zeld

zaam , dat iemand schoon is , zonder het zelf te weten

en nog zeldzamer, dit te weten , zonder in misdadige

ijdelheid te vervallen. Bij meisjes , is dat gevaar zeer

groot, en wee het arme schepsel, zoo het zich aan dat

zelfbehagen overgeeft. Men heeft derhalve veel oplet

tenheid noodig , ten einde de jonge mensch ligchame

lijke schoonheid niet hooger schatte , dan zij verdient,

en , dat hij door dezelve niets anders beooge , dan het

geen met zedelijkheid en deugd kan overeengebragt

worden. Kinderlijke godvruchtigheid , en een gedurig

opzien ‘tot God kunnen alleen den zwakken sterveling

voor ‘het misbruik dezer natuurgifte beveiligen. Men

denke aan Jozef en Susanne.

4. Welke voorzigtiglìeid bij kunst-versiering , bj den

optooi des ligchaams noodig zij, hebben wij op S 36

reeds aangestipt. Verstandige ouders zullen te dezen

opzigte steeds in aanmerking nemen , wat het grootste

en verstandigste gedeelte huuner tijdgenooten‘, voor hun

nen stand, het gcschiktst en meest passend aanzien.

Wanneer echter zedelijkheid, gezondheid, de zorg

voor het bestaan of andere belangrijke redenen het vor

deren, moeten zij niet aarzelen van het gebruik (de

mode) aftewijken. Zonder’dringende reden, moet

evenwel niemand den zonderling uithangen.
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g47.

Genezing van natuurlĳke gebreken.

1. Natuurlijke gebreken zijn voortgesproten of uit

verkeerde gewoonten , of uit een zekeren gebrekkigen

toestand van geest of hart, of uit eene plaats gehad

hebbende kwetsing of andere verstoring der ligchame

lijke bewerktuiging. Slechte gewoonten hebben be

trekking of op de geheele leefwijze, zoo als vertroe

teling, verwenning S 32, of op het gebruik van

sommige organen: b.v. een zwaarmoedige gang, het

stamelen, het scheelzien , enz. Met in achtneming

van hetgeen S 24 in ’t algemeen is gezegd, is hier

de regel van toepassing: »Iedere gewoonte kan slechts

door eene tegenovergestelde gewoonte overwonnen wor

den.” Ûonsuetuzio consuetudine îìincitur. Milde , I

B. , S 105.

2. Soms ligt de oorzaak in gebrekkigen toestand des

geestes. Wien toch kan het onbekend zijn , hoe na

deelig vrees , nijd, en aanhoudende droefgeestigheid

op het ligchaam Werken? — De inbeeldingskracht

heeft, in het bijzonder, eenen schier ongeloofelijken

invloed op de gezondheid , vooral‚bj zwakke en teer

gevoelige mensehen. — Verstrooijing, drukke bezig

heid , verzwakking der phantasie ,‚ verbetering van ver

keerde voorstellingen, verwijdering van gevaarlijke

lvioorwerpgn, soms. ie regter tprebggvlìiezzêgde bespotting,

unnen ier vewi ie iens n j .
3. Den artsukonlft fiet toe, eigenlijke gebreken in de

ligchamelijke bewerktuiging te genezen. Aan ouders

en opvoeders, geven wij enkel de volgende wenken.

Niet altoos kan men den kinderen geloof schenken,

als zij voorgeven , ziek te zijn. Soms houden zij zich

ziek en somwijlen trachten zij hunne kwaal te ver

bergen. Het eerste vindt vooral plaats bij kinderen,

die door al te bezorgde moeders, zoo haast zij over

iets klagen zich van elk bezwaar ontheven ‘en ieder

hunner wenschen ingewilligd zien. In dit geval moet

7
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het kind aanstonds als werkelijk ziek behandeld wor

den. Een gestrenge dieet, het te bed blijven of ten

minste de kamer houden, verbod van geene uitspannin

gen, zietdaar maatregelen, die spoedig de waarheid of

de vermomming zullen aan het licht brengen. Ten

einde echter te verhoeden , dat kinderen hunne kwalen

niet geheim houden , poge men door opregte deelne

ming hun volledig vertrouwen te winnen , en men ge

wenne hen , alles , wat hun schadelijks mogt bejegenen,

aanstonds en zonder eenige achterhouding te ontdekken.

Al mogt zich ook een kind door eigen schuld eenig na

deel hebben toegebragt , ware het toch ondoelmatig,

het harde verwijten te doen, te straffen of gestreng te

behandelen. Immers voor het oogenblik is het kind

reeds genoeg gestraft en een ernstige , doch tevens lief

devolle aanwijzing van de treurige gevolgen van jeug

dige ligtzinnigheid maakt veel meer indruk, dan eene

ontijdige harde behandeling.

4. Is een kind werkelijk ziek of openbaren zich ge

vaarlijke verschijnselen , dan moeten verstandige ouders,

‘met verwerping van alle doellooze, twijfelachtige of

zelfs vaak gevaarlijke huismiddelen , — te dikwerf door

onbevoegde menschen aangeraden , — eenen kundigen

geneesheer raadplegen. Alleen , als de zaak geen uit

stel kan lijden, of wanneer men , op redelijke gron

den , eene goede werking van een bekend huismiddel

kan verwachten, mag hier de leek in de geneeskunde

raad geven.

Het is voorzeker overbodig, hier aan te merken, dat men

de kinderen niet aan noodeloos medicineren mag gewoon ma

ken. Wee deze ongelukkige schepselen, als bij iedere beu

zeling geneeskundige hulp wordt ingeroepen en daardoor de

ontluikende levenskracht in hare ontwikkeling geknakt, lig

chaam en geest vertroeteld en niets anders dan gezondheids

pedantisme, — en verzwakking wordt aangekweekt. Slechts

dan moet de kunst ter hulp komen, wanneer de natuur te

kort schiet.

5. Verstandige ouders ondersteunen naar hun vermo

gen den geneesheer, door
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a. hem hunne opmerkingen en vermoedens over het

zieke kind , over de oorzaak en den aard der ziekte

opregt medetedeelen; en b. door te zorgen , dat diëet

en andere voorschriften van den arts naauwkeurig wor

den onderhouden. Noch eigenzinnigheid des kinds ,

‘noch veronderstellingen en gezegden van anderen moe

ten de ouders bewegen , des geneesheers voorschriften

willekeurig te verwerpen.

6. Kinderen hebben ten tijde van herstelling bjzon

der opzigt noodig. Het kind heeft dan gewoonlijk

groote eetlust, het wil vroegere uitspanningen en spe

len hervatten , en bederft vaak wederom alles, zoo de

ouders te toegevend zijn. Niet zelden houden zich de

kinderen beter dan ze zjn , alleen om van het lastig

innemen en van andere beperkingen hunner vrijheid

bevrijd te worden.

5 4e.

‚lanleidíng tot verdere zelfontwikkeling.

1. De jonge mensch moet van lieverlede voor zich

zelven leeren zorgen. Daartoe echter heeft hij zekere

kennis en doelmatige aanleiding noodig.

a. Kennis van ’s menschen ligchaam in ‘t algemeen,

bijzonder over de organen, die meer dan anderen be

langrijk en tevens ligter aan beschadiging zijn blootge

steld, b.v. de long, de oogen, enz. Het is intus

schen doelloos, ja zeer gevaarlijk aan kinderen een

volledig stelsel der ontleedkunde voor te dragen; zelfs

bij opgroeijende jongelingen moet dit met zeer veel

behoedzaamheid geschieden.

b. Kennis der voornaamste gevaren, aan welke de

nlensch in ‘t algemeen en de kweekeling in ’t bijzon

der , hetzij om zijne natuurlijke gesteldheid , hetzij om

zijne betrekking, blootgesteld is. — Het is noodzake

lijk , dat de mensch ook in physieke betrekking, door

herhaalde opmerking zich zelven leere kennen, om te

weten, wat zijner gezondheid schadelijk of voordeelig

4
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zij. Men ga hierbij niet te angstvallig tewerk. De

mensch heeft evenzeer behoefte aan moed, als aan

voorzigtigheid. —

2. Men leere hem tevens, hoe hij toekomende geva

ren met wijsheid moet vermijden, hoe hij bij onver

mijdelijke zich te gedragen hebbe en eindelijk wat hem

te doen staat, zoo hij werkelijk beschadigd wordt.

Men Waarsehuwe hem te dien einde voor jeugdige ligt

zinnigheid, die de gevaren minacht, en voor moed

willigheid , met Welke men ze te gemoet loopt.

Men make hem bekend met noodige maatregelen

van voorzigtigheid, hoe hij b.v. met wapenen, met

kruid en lood moet omgaan, wat bij onweder, bij

verhitting of bevriezing des ligchaams, bij het bezoe

ken van zieken en van plaatsen , welke eene bedorve

ne lucht hebben, in acht te nemen Men make

hem gewoon aan tegenwoordigheid van geest en vast

beradenheid bj onvoorziene toevallen. Kleine oefenin

gen , mits met beleid en voorzigtigheid ingerigt , kun

nen zeer nuttig zjn. Men plaatse den kweekeling,

in de verbeelding, soms in dergelijke omstandigheden

en vrage hem , wat hij b.v. bj brand , bj dijkbreuk

enz. , zoude doen; men verbale hem nu , hoe ande

ren bĳ zulke gelegenheden zich gedroegen , men late

hem hierover zijn oordeel zeggen en men poge, op die

wijze , hem tot dergelijke gevallen voortebereiden. —

3. Eigenlijk geneeskundige werken mag men der

jeugd niet in handen geven. Zelfs de besten zijn ge

vaarlijk , wijl jonge lieden op dingen opmerkzaam ge

maakt worden. voor welken hun leeftijd niet rjp is.

Ook wordt bj zeer prikkelbare menschen ligt, door

dergelijke lectuur, overdrevene bezorgdheid aange

kweekt; terwijl zulke lezers en lezeressen, in geval

van ziekte , maar al te vaak daaruit aanleiding nemen,

met voorbijgaan van den arts, zich zelven en anderen

te willen helpen. — Het is overigens zeer doelmatig ,

jonge lieden bekend te maken met de beste wijze,

hoe men ongelukken met sehijndooden , drenkelin

gen enz. behoort om te gaan.
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S49.

Vervolg’.

1. Zal het medegedeeld onderwijs over dit onder

werp wezenlijk voordeelig zjn, dan moet niet slechts

op het verstand, maar ook op den wil der jeugd ge

werkt worden. Kinderlijke godvruchtigheid, onder ge

durig opzien naar Boven , begeerten te matigen en

zich zelven beheerschen, ziedaar ook hier de hoofd

zaak. Immers , door de vreeze Gods alleen , kan de

jonge mensch zijne driften temmen en de verwoesting

voorkomen, welke hare involging op de gezondheid

uitoefent.

2. Het is nuttig, den kweekeling dikwerf te doen

opmerken, hoe spoedig de mensch zijne gezondheid

kan bederven; welke treurige gevolgen gebrek aan

voorzigtigheid kan veroorzaken; lroe schrikkelijk de ligt

zinnige vaak eene enkele overjling moet boeten; hoe

dwaas het zj een oogenblikkelijk genoegen voor lan

ge lijdensjaren te koopen; hoe deze gevolgen, zoo

zij ook niet aanstonds ten voorschijn treden , evenwel

altoos zich eens openbaren, enz. Dergelijke waar

schuwingen werken des te heilzamer, wanneer men op

voorbeelden wijzen kan.

3. De bewaring des levens en der gezondheid moet

altoos als gestrenge verpligting worden voorgesteld.

» Weet gĳ niet, dat uwe lzgc/amen tenzpels zzjn

van den H. Geest, en dat gĳ u zelven niet toebe

hoort. — Hetzĳ leven of sterven, be/zooren

den Heer. I. Kor. VI. 15. Hom. XIV. 7." Welke

verantwoording laadt diegene op zich , welke krachten

en talenten doelloos verkwist, zjn leven verkort, en

in stede van aan Gods liefdevolle bedoelingen te be

antwoorden , zich zelven en anderen ten last verstrek

kend, in den bloei des levens wegkwijnende, voor

zijnen Begter, als onnutte knecht , als verkwister der

hem toevertrouwde goederen, moet verschijnen? Math.

XXV. 15. Luc. XIX. 13. Het tegenwoordige leven
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moet steeds in al deszelfs waarde — in betrekking

tot de eeuwigheid — als zaaijingstijd , als proef- of

voorbereidingstijd tot het eeuwig onvergankelijke leven

worden voorgesteld. Gal. VI. 8. Dit denkbeeld zal

trouwens de jongelingen het best voor de gruwelijkste

aller misdaden — voor zelfmoord — bewaren.

‘i. Hoe belangrijk intusschen ons aardsche leven zijn

moge, is het evenwel niet het hoogste , maar enkel

middel om het hoogste — onze eeuwige bestemming —

te bereiken. —— Van daar, dat de pligt van zelfbe oud

voor hoogere pligten moet onderdoen, en de jonge

mensch moet het als een geluk leeren aanzien, wan

neer hj door de Voorzienigheid geroepen wordt, voor

God en zijn vaderland, als offer van de pligten van

onzen staat, of als ofier voor waarheid en naasten-

liefde, zjn leven te geven. De gewijde geschiedenis

moedigt ons daartoe aan door de schitterendste voor

beelden en bijzonder door dat van Hem, die zich vrij

willig voor ons allen opofferde — van Jezus Christus—

onzen Verlosser. 1 Job. III. 16.

TWEEDE HOOFDDEEL .

VORMING DER INTELLECTUEELE VERMOGENS.

5 50.

Verdeeling der geestvermogens.

1. Verdient ‘s mensehen ligchaam -—— het dierlijk

bestanddeel -—— zoo vele zorgvuldigheid, — hoeveel te

meer moet de bewooner dezer leemen-hut — de voor

de eeuwigheid geschapene ziel onze angstige zorgen

wekken! — Zij is geschapen naar Gods evenbeeld en
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opvoeden — vormen — dat is , haar gelijkvormig ma

ken aan haar evenbeeld. De eindelooze wijsheid en

liefde Gods moeten zich in haar vertoonen. De geest

vermogens, wier volledige behandeling in de psycho

logie te huis behoort, kunnen wij , voor zoo ver ons

doel betreft, gevoegelijk verdeelen .’

2. in het waarnemings- en begeerteuermogen, twee

takken op eenen ‘stam — hoofd en hart.

3. Het waarnemingvermogen is , of

a. meer objectief, als wij een voorwerp ontwaren ,

gelijk het ons toeschijnt , — zoo als het zich in onze

ziel, als het ware , afspiegelt en dit heet het kennis

‘vermogen.’ of

b. meer subjectief, wanneer wij ons zelven door een

of ander voorwerp zoo of anders aangedaan gevoelen,

en dit noemen wij het gevoel-vermogen.

4. Bepalen wij ons hier tot het kennisvermogen ;

wij kunnen hetzelve in twee betrekkingen beschouwen.

a. Zien wij op den kring, binnen welken de wer

kende geest zich beweegt, dan verdeelt men dit ver

mogen in een lager, bloot empirisch , en in een hoo

ger of redelijk.

b. Beschouwt men echter , hoe het vermogen werkt,

dan wordt het productief en reproductief l) , erken

nend en hernieuwend genoemd. —

5. De werking van het empirisch kennisvermogen ,

in productieve betrekking, bestaat hierin , dat wij door

de zinnen, zoo wel ons zelven , als de dingen buiten

ons waarnemen , en , door middel van het verstand ,

die waarnemingen in een begrip vereenigen.

Bij deze werking des geestes , blijft hij binnen de

palen der eindigheid, is aan tijd en ruimte gebonden

en de hoogere wereld, zijn ware vaderland, is hem

1) Men duide mij het gebruik dezer kunsttermen ten goede: deze

woorden vertalen en het juiste denkbeeld, met dezelve verbonden, uit

drukken , is mij onmogelijk. Zij, die in wijsgeerige werken zulks be

proefd liehben, zijn tot dusverre slecht geslaagd. De Nederduitsche

woorden klonken nog onverstaanblarder, dan de door langdurig gebruik

gewone vreemde. Vert.
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gesloten. Dan veel ‚hooger ligt de kring van de wet’

ing zijner rede. Door de rede, verheft hij zich bo

ven alle zinnelijke verschijnselen; hij stijgt op tot eeu

wige denkbeelden , hij beseft wat is, wat moet ;

hij verkrijgt het denkbeeld van het ware, sc/zoone en

goede. Deze denkbeelden spiegelen zich van zelf af

in de oogen des geestes en men noemt dengene onre

delĳk, aan wien deze ideën ontbreken. Zij mogen

zich in den geest van onbeschaafde , half-wilde men

’schen in verwarden toestand ‘bevinden, — meer een

onbestemd gevoel, dan een duidelijk begrip zjn; wie

echter over waarheid en leugen, over regt en onregt

oordeelt, heeft deze denkbeelden reeds bemagtigd en’

er is slechts doelmatige ontwikkeling noodig, om het

donker, onbepaald gevoel tot helder bewustzijn te

brengen. —

6. Ook bezit ’s menschen geest het vermogen om

eenige kenmerken van zekere voorwerpen uittekiezen ,

deze met andere voorwerpen te vergelijken en uit ze

kere waarheden tot andere te besluiten. Van daar het

vermogen van af te zonderen (abstraheren) — te oor

deelen en van te besluiten.
v7. Z00 wel de kennis , die wij door ervaring (de

empirische), als die wij meer onmiddelijk door de re

de verworven hebben , blijven de eigendom onzes gees

tes, van welken hij zich naar verkiezing kan bedienen.

Immers, te dien einde schonk ons de Schepper het

reproductief (hernieuwend) vermogen , door hetwelk

wij de verworvene kundigheden bewaren , hernieuwen,

onderling verbinden en op verscheidene wijze te onzen

nutte aanwenden.

S 51.

Ûmvang en gewigt der intellectuëele vermogens.

1. Intelleetuëele vorming heeft niet slechts betrekking

op het verstand , maar ook op alle takken van het

kennisvermogen. Zij moet al deze krachten zoo op
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wekken en ontwikkelen , dat de jonge mensch zjne

bestemming voor tijd en eeuwigheid gemakkelijk en

zeker kunne bereiken. — Hiertoe wordt vereischt, dat

men de vermogens opwe/îke en leiole. — Voortdu

rende oefening IS voorzeker het geschiktste middel om

dit doel te bereiken. —

De inwendige volmaking der verstandelijke vermogens noemt

men de formele opvoeding ,‘ materíeële heet in ‚tegenstel

ling het eigenlĳk onderwĳs zelf, over hetwelk wij in het

tweede deel zullen handelen. Niet zelden verstaat men door

intellectuëele vorminghet onderwijzen zelf, even als of het

genoeg ware, wanneer de kweekeling slechts vele knndighe—

‚ den bezate, al ware hij dan ook geheel ongeschikt tot den

ken, oordeelen, enz. Het behoeft geen betoog, hoe noodlot-

tig dergelijk verkeerd denkheeld zij. Trouwens, materiëele

vorming kan , bijaldien zij verzuimd werd, later‚ gemakkelijk

ingehaald worden , maar de formeele is schier onherstelbaar.

Een man, op veertigjarigen leeftijd, kan nog, zonder vele

moeite , ontbrekende kundigheden aanvullen , maar heeft hij in

zijne jeugd niet leeren denken en oordeelen , dan leert hij

niets meer. Dit geldt ook van andere geestvermogens, b.v.

van het geheugen, enz. Wanneer een vermogen in dejeugd

verwaarloosd werd, dan blijft deszelfs kracht voor het gan

sehe leven verlamd. Bij gestadig van buiten leeren en na- ‘

zeggen, waarbij de leerling zich lijdend verhoudt, wordt het

denkvermogen niet geoefend, ja soms beduidend benadeeld,

zoodat zulke menschen , ondanks een schatkamer van weten

schappen, voor het werkdadige leven ongeschikt en onbruik

baar zijn. Hunne kennissen liggen verward opeengestapeld;

zij weten ze niet op tijd en plaats te vinden noch te gebrui

ken.

2. Het belang van deze vorming blijkt zonneklaar ,

wanneer wij ons eenen mensch voorstellen, wiens geest

vermogens of in het geheel niet ontwikkeld , of , hetgeen

nog gevaarlijker is , door overdrijving buiten het spoor

‚geraakt zijn. Zelfs de tegenwerpingen, welke gewoon

lijk tegen eenzjdige verlichting en verstandelijke vor

ming worden ingebragt , regtvaardigen de noodzakelijk

heid eener veelzijdige, naar ’s menschen bestemming

berekende vorming der geestvermogens. — Zij is voorts
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ook eene rijke bron van zuiver , geestelijk genot, nood

zakelijke voorwaarde onzer werkzaamheid naar buiten

en geheel strookend met des Scheppers wijze inzigten,

wijl zij niets anders is dan harmonische ontwikkeling

dier schoone kiem , welke Hij zelf in ’s menschen geest

plantte, opdat zij zoude bloeijen en vruchten dragen.

5 52.

Álgemeene wenken , betrek/ìelĳk de intellectuëele

vorming.

1. Alvorens de geestvermogens in ‘t bijzonder te bel’

schouwen , willen wij eenige algemeene hoofdregelen

op den voorgrond plaatsen en wel bepaaldelijk de zoo

danigen , welke ten doel hebben te verhoeden al het

geen , waardoor deze vermogens kunnen verwoest, be

schadigd of verzwakt worden. Er zijn genoeg voor

beelden van ouders en opvoeders , die, om de ontaar

ding van sommige geestvermogens voortekomen , dezel

ve met opzet onderdrukken , en, als het ware pogen

te verstikken, zoo als de weetgierigheid, de inbeel

dingskraeht enz. Hoe ondoelmatig deze handelwijze

zij, hebben wij S 5. reeds opgemerkt. De opvoeder

moet wel schadelijke uitwassen en te weelderige loten

wegsnoeijen, maar het teere stammetje zelf — den

door God geschonken aanleg -— moet hij niet bescha

digen , maar opkweeken en deszelfs groei bevorderen.

2. Minder zeldzaam ziet men de geestvermogens zon

der opzet — uit onwetenheid, zorgeloosheid of uit

heerschende vooroordeelen verzwakken. Dit geschiedt

voornamelijk uit gebrek aan doelmatige opwekking of

door overdrevene inspanning. En als het niet gebrui

ken van de leden des ligchaams deszelfs verzwakking be

werkt , zoo is ook werkeloosheid oorzaak van de ver

zwakking_ der geestvermogens. S 18. Laat de jonge

ling zijn geheugen ongeoefend , dan zal het altoos zwak

blijven; oefent hij het doelmatig , dan zal hij het ver

sterken. Het is , gelijk Jllilde teregt zegt uiterst na‚
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deelig , als men de jeu d op eens alles als met den

trechter wil ingieten , of et onderwijs zoodanig gemak

kelijk maakt, dat het leeren bloot spelengaan is. —

3. Met bovenstaand gebrek in de vorming , is een

zĳdîlg/zeid naauw verwant, als men met verwaarloo

zing van de overige vermogens slechts een bijzonder

vormt of als eene bepaalde kracht altijd op een voor

werp gevestigd wordt. Noodzakelijk moet alsdan in

den mensch eene noodlottige verkeerde verhouding tus

schen de verschillende vermogens ontstaan , en , wan

neer sommige opvoeders er roem in stellen, zekere ver

mogens in hoogen graad ontwikkeld te hebben , kun

nen zij wel de goedkeuring inoogsten van minder hel

derzienden, — de verstandige moet zijne handelwijze

afkeuren. Hij ziet op de vermogens , die verwaarloosd

zijn en in het gewaande meesterstuk beschouwt hij

niets anders dan verlamming des geestes. — Eenzij

digheid wordt des te noodlottiger, als daardoor tevens

de behoorlijke rangschikking der geestvermogens ver

loren gaat, wanneer b.v. de lagere zeker gewigt bo

ven de hoogere verkrijgen. Dit geschiedt dikwerf ten

opzigte der inbeeldingskracht en droevig zijn hiervan

de gevolgen. Neen , de onderwijzers, die de jeugdi

ge fantasie steeds pogen te ontvlammen , weten waar

lijk niet, wat zij doen.

4. Eene tegenovergestelde feil is overdreven inspan

ning der ontwaakte geestvermogens,'wanneer men kin

deren te vroeg tot leeren aanspoort, S 17. of de vak

ken te moeijelijk of te veelvuldig maakt, ook, wan

neer men, kleine kinderen vooral, te lang bezig houdt

of te onbekwamen tijde, b.v. aanstonds na het eten.

De te sterk gespannen boog breekt of verliest ten min

ste hare veerkracht: eene opmerking , welke beschaaf

de ouders, die vaak al te zeer voor de intellectuëele

vorming hunner kinderen ijveren, wel mag behartigd

worden.

5. De geestvermogens worden meer middelijk bena

deeld , door:

a. Schadelijken invloed des ligchaams. Voeding ,



—108—

lucht, beweging, zwakheid en ziekelijkheid, overgroo

te prikkelbaarheid der zenuwen, onmatigheid in spijs

en drank, gebrek aan beweging, onzindelijkheid kun

nen zeer veel invloed op de ontwikkkeling der ‚geest

Vermogens uitoefenen. Hoe nadeelig in dit opzigt de

zelfbevlekking voor jongelieden zij, zullen later

aantoonen. a

6. De gewone gemoedsstemming is mede van groo

ten invloed. Vrolijkheid, tevredenheid, behoorlijk ver

trouwen op zich zelven bevorderen de werkdadigheid

des geestes; terwijl integendeel vrees, ontevredenheid,

overdreven wantrouwen op zich zelven , de krachten

des geestes verlammen. — Wordt eene neiging zoo

sterk, dat zij hartstogt wordt, dan is zij voor den

geest uiterst nadeelig. De geest wordt door haar in

boeijen geklonken en , met verwerping van al het ove

rige, alleen op het voorwerp der hartstogt gerigt.

Niet slechts de beschermengel der jeugdige onschuld,

maar ook de Muze weent, wanneer de studerendejon

geling of door kunnedrifLof door speelzucht , of door

welke hartstogt ook , zich laat vervoeren; want verlo

ren is dan de onschuld , en met haar de vrede des

gemoeds; verloren de ernst des levens, zoo noodzake

lijk om soliede kundigheden te verwerven. —

(Men verg. Milde I B. S 129. Struve Handbuch der

Kinderk. Maass. Ueber die Leidenschaften.)

S 53.

Positieve vormleer.

1. De opvoeding moet steeds naar de individualiteit

deskweekelings zjn ingerigt. Van daar, dat ook ten

opzigte der intellectuëele vorming eerst moet onder

zocht worden, welke talenten het kind bezit, voor

welk vak het den meesten aanleg schijnt te hebben ,

en hoedanig de kunst behoort aangewend te worden ,

om eensdeels de ontaarding van verschillende geestver

mogens voortekomen , en ten anderen om ze doelma
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tig te ontwikkelen. — Men passe hier toe, wat S 15

over de individualiteit in ’talgemeen gezegd is. — On

partijdige , voortdurende en met-nadeuken verbondene

waarneming des kinds , op welke wijze deszelfs aanleg

zich bij het onderwijs , en in het dagelijksche leven

openbaart, kan hier wederom niet genoeg aanbevolen

worden , en om zich hierin mirjder te bedriegen, ver

gete men niet:

a. Dat de mensch verscheidene gaven bezit, die niet

altoos in gelijken graad aanwezig zjn; b.v. geheugen

en oordeel; verstand en fantasie , en hieruit volgt , dat

men van het bezit of gemis , van de vlugheid of traag

heid van één vermogen, niet tot een algemeen oordeel

over de talenten des kweekelings kan besluiten. —

b. Ook dezelfde aanleg kan in zeker opzigt voortref

felijk , in een ander zeer zwak zijn: b.v. woordelijk

en zakelijk geheugen. Even zoo ook kan de mensch

voor zeker voorwerp zeer veel, voor een ander weinig

zin hebben. -—

c. Natuurlijke levendigheid der kinderen en snedige ‚

invallen verraden voorzeker veel talent, maar zijn geen

zins onfeilbare teekenen. Hetgeen men vaak als von

ken van genie beschouwt, zijn soms niets anders dan

uitingen van een zwak, gedachteloos hoofd. De beste

talenten zjn soms verborgen; en onder de schors groei

jende en zich ontwikkelende, wachten zij op eenen

gelukkigen schok , die de schors breekt, en hen aan

het licht brengt. Een merkwaardig voorbeeld van der

gelijke verborgene talenten levert ons de geschiedenis

op in den H. Thomas van Àquinen.

d. Zelfs de oplettendheid bij het onderwijs en de

vordering in het leeren zjn geene onbedriegelijke tee

kenen , die talent aanduiden. Immers niet zelden zijn

de vlugtste het onoplettendst , door hun levendig tempe

rament. Veel komt hier aan op de doelmatigheid van

de wijze van onderwijs geven. Bij meer gevorderde

jongelieden, moet tevens de tegenwoordige toestand

hunner bekwaamheid goed onderscheiden worden van

hunnen vroegeren aanleg. Een middelmatig verstand
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kan door aanhoudende vlijt en’ door doelmatige leiding

van lieverlede zeer goed worden, terwjl integendeel

het beste talent door traagheid kan verroesten.

e. De gewone examina zijn mede niet beslissend. Zij

kunnen meer tot maatstaf dienen van bereids verwor

vene kundigheden, dan van talent. De drieste, de

halfgebakken betweter slaagt soms beter, dan de vrees

aehtige , die met soliede kennis is toegerust, maar dik

werf het talent mist om zich behoorlijk uittedrukken.

Een helderziende leeraar zal voorzeker veel uit de ant

woorden kunnen afleiden , doch een enkel onderzoek

zal zelden voldoende zijn om een naauwkeurig en vol

doend oordeel over iemands bekwaamheid te vellen.—

Voor geestelijken , vooral ten platte lande, zijn deze aan

merkingen van veel gewigt. Zij immers maken zich bij de

menschheid verdienstelijk, wanneer zij waarlijk talentvolle en

in alle opzigten uitstekende jongelieden, zonder middelen,

voorthelpen en hunne studien bevorderen. Dan -—- een goed,

welligt alleen werktuigelijk geheugen, schoon-schrijven en der

‚gelijke vaardigheden zijn nog geene bewijzen voor hoogeren

aanleg. En hoe beklagenswaardig zijn dan de gevolgen, als

zulke middelmatige of zelfs zwakke verstanden, door de Voor

zienigheid tot lageren stand bestemd, aan hoogeseholen ko

men, leeraren en weldoeners tot last verstrekken, gelden,

die aan anderen doelmatig besteed zouden zijn, verteren en

ten laatste tot niets geschikt zijn! — Men leze Niemeijer’s

Grnndsätze Ill B. Milde I B. S 144.

2. Men lette, als hoofdzaak bij de formeele vor

ming , op hetgeen deopwekking , de opmerkzaamheid,

de onafhankelijkheid , de volharding en de regelmatig

heid van de werking der geestvermogens kan bevorde

ren.

De intellectuëele vermogens moeten in de eerste plaats

opgewekt worden, ten einde zij tot werkdadigheid ge‘

bragt worden. Den mensch is . wel is waar , zekere

aandrang aangeboren om de geesteskrachten te gebrui

ken , doch die natuur-neiging is vaak te zwak om zon

der aansporing van buiten naar behooren werkdadig te

zjn. Van daar de zoo veelvuldige sluimering des gees
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tes, als de mensch, den levenlooze afgodsbeelden ge

lijk , oogen heeft, zonder te zien en ooren , zonder te

hooren. De opvoeder moet derhalve sluimerende ver

mogens wekken, bij iedere gelegenheid, dezelve tot

werking noodzaken en deze werkdadigheid des geestes

den kinderen tot eene behoefte maken. moet, te

dien einde , den geest voedsel verschaffen en in de nood

zakelijkheid stellen van deszelfs‘ krachten te gebruiken.

Gelijk nood bidden leert, zoo ook leert nood den/îm.

Zonder twijfel, moet ook hier zorgvuldig op de indi

vidualiteit des kinds gelet worden: men mag het niet

meer opleggen dan het torschen kan. Men wekke te

vens alle geestvermogens op; geene gelegenheid mag

te dien einde ongebruikt voorbijgaan: niet slechts vast

gestelde leeruren, maar elke passende gelegenheid, ge

er zoo vele in het dagelijksch verkeer voorkomen,

en die naarmate zij minder gezocht zijn, gewoonlijk

te voordeeliger werken , dewijl zj bij kinderenÜe ge

reeder ingang vinden en meer bevallen.

5 54.

Vervolg’.

1. Men moet ten tweede den‘ geest op een bepaald

voorwerp weten te vestigen. Werkzaamheden des gees

tes kunnen niet slagen, tenzij de mensch verstrooijen

de, met het voorwerp zijner gedachten, niet in ver

band staande indrukken ter zijde wete te stellen en

geheel zijn aandacht op eene zaak te bepalen. Ook

hierin ontwaart men bij kinderen een groot onder

scheid. Eenigen kunnen gemakkelijk hunnen geest

vestigen op eene bepaalde zaak , terwijl anderen door

elk voorwerp afgetrokken worden , of bij niets bepaalds

kunnen volharden en van het een op het ander vallen.

Zeer veel hangt hierbij af:

a. van de bereids verkregen kras/n‘ des geestes.

Verstrooijing is bj kinderen een ligt te verschoonen

gebrek. Hun geest bezit de noodige vastheid niet en
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laat zich gemakkelijk door indrukken van buiten af

leiden.

b. Van de voorwerpen, of zj met den aanleg en

met de neiging des kinds strooken. Wie toch zal b.v.

zoo dwaas zijn om een kind , welks denkvermogen nog

ongeoefend is, bekwaam te achten , deszelfs geest op

afgetrokkene denkbeelden te kunnen vestigen?

c. Van des kinds toestand en gemoedsstemming.

Immers de volwassen mensch kan zelfs zijne opmerk

zaamheid niet bepaald op iets vestigen , als zijn hart

door angstige zorgen verontrust of zijn ligchaam door

lijden gefolterd wordt.

d. Van de uiterlĳke gesteldheid, in welke het

kind verkeert, waardoor soms zijne opmerkzaamheid

begunstigd , soms echter bemoeijelijkt wordt.

e. Eindelijk van den tĳd, — of hij doelmatig ge

kozen en niet te lang gerekt worde.

2. Hieruit vloejen de volgende regelen voort:

a. Men duidde het kind , vooral in zijn’ eersten leef

tijd verstrooijingen niet zoo zeer ten kwade, maar

trachte het de opmerkzaamheid gemakkelijker te ma

ken, door ten opzigte van tijd en plaats alles wat

verstroojen kan, zooveel mogelijk te verwijderen.

b. Men geve zich moeite om de voorwer-pen door

aanwijzing, door afbeeldingen, verhalen, gelijkenis

sen , enz. , te verzinnelijken en duidelijk te maken. ‚

e. Men legge er zich op toe om de voorwerpen zoo

belangwekkend mogelijk voortestellen , opdat de kin

deren van derzelver noodzakelijkheid en nattigheid over

tuigd , er meer lust en vreugde in vinden. Hoe meer

men eene zaak aangenamer weet voor te dragen, des

te meer belang zal er het kind in stellen.

Verg. Niemeijer I. B. Hergenröther S 92. Meis

ner: Uber die anfmerksamkeit.

3. Ûnaf/zankelĳk/zezd in het gebruik der geestver

mogens is zeer naauw met opmerkzaamheid verbonden.

Zij bestaat hierin , dat ook ten opzigte des geestes de

mensch zich zekere onafhankelijkheid verwerve van te

genstrjdige indrukken des ligchaams, van tijds- en
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plaatselijke omstandigheden en van elke gemoedsstem

ming. Dit is voorzeker geene gemakkelijke taak: zelfs

de meest geoefende denker voelt zich somwijlen tot

geestelijken arbeid onbekwaam , dewijl , hetzij het lig

chaam , hetzij de inbeeldingskracht of iets anders zj

nen geest ter nederdrukken en deszelfs werking belem

meren. Hoe belangrijk moet het derhalve niet zijn,

zoo men zich geoefend heeft, om niet zoo zeer van

omstandigheden aftehangen , maar onafhankelijk in zijn

beroep voort te werken. Deze geestelijke verharding

heeft zonder twijfel, gelijk al het menschelijke, gren

zen , door de natuur afgebakend , die niemand straffe

loos kan overschrijden en het zoude voorwaar niet ver

standig zijn, om b.v., bij hevige hoofdpijn of eene

geweldige gemoedsbeweging , den geest tot studeren te

noodzaken. Intusschen poge men de jeugd hierin zoo

ver te brengeii als mogelijk is, door haar voortdurend

en trapsgewijze gewoon te maken, om zich het ‚

studeren door niets te laten hinderen. Hetgeen zoo

even , over de verwijdering van hetgeen verstrooijen

kan, gezegd is, moet derhalve noodzakelijker wijze

eenigermate gewijzigd worden. Wie trouwens in zijne

jeugd, bij de werking des geestes, niet geleerd heeft,

zich eenig geweld aan te doen , zoodat hij ook , on

danks wat geraas van buiten, en ten spjte van zijne

gemoedsstemming , kan doorwerken , zal nimmer heer

van zijn hoofd worden. —

4. De volharding moet evenzeer worden aangeleerd.

Zoo men bij de studie aanstonds moede is , of den

draad verliest, zal men nimmer zijn doel bereiken.

Men moet derhalve den jongeling van lieverlede en

trapsgewijze aan volharding gewonnen, in zoo verre

het althans zonder gevaar van overspanning of andere

nadeelen geschieden kan. Dit is zeker, dat het voor

de jeugd zeer schadelijk is, zoo de opvoeder te ligt

aan de luimen en de ligtzinnigheid van den jeugdigen

leeftijd toegeeft, of wanneer hij met de leervakken te

dikwerf en te schielijk afwisselt , en , gelijk soms ge

schiedt, veel begint en niets ten einde brengt.

8
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5. Begelmatigheid isen blijft bij studien hoofdver

eischte. Alle vermogens moeten overeenstemmend werk

zaam zijn en den mensch tot zijne bestemming voeren;

geen derzelve mag het eeníg noodzakelĳke in den weg

staan. S 13. Wat baat opwekking, opmerkzaamheid

en volharding in denken en verzinnen, zoo de werkin

gen des geestes meer schadelijk dan nuttig zijn? ‚Mag

m‘ passus , sed extra viam! — Zoodanigen mogen

snel voorwaarts schrijden , — ze zijn van den waren

weg geweken en ijlen niet hun geluk , maar het ver

derf te gemoet! —

S 55.

Trapswĳze ontwikkeling der geestvermogens.

1. Orde en opklimming der geestesontwikkeling zijn

niet aan de willekeur des opvoeders overgelaten, maar

‘ door de natuur zelve aangewezen. Het eerst is’het

uitwendig aanschouwingsvermogen werkzaam: smaak,

gevoel en gezigt leveren de eerste voorstellingen. Ver

volgens ontwikkelen zich het gehoor en de reuk. In

dezen toestand , is het kind geheel in lijdende verhou

ding: het ontvangt de indrukken van buiten.‘ Allengs

wordt de ziel sterker , verbindt zekere kenmerken met

begrippen, onderscheidt het eene voorwerp van een

ander en begint de reeds verworvene denkbeelden,

schoon nog onwillekeurig, andermaal voor den geest

te brengen. Na eenigen tijd, ontwaken de gevoelens

en gewaarwordingen , welke het kind had en het ge

raakt van lieverlede tot meer bewustzijn. Het blinde

instinkt gaat deze inwendige ontwikkeling meer en

meer verloren; het kind leert handelen, omdat en ge

lijk het wil en de ruwe kreet, waardoor het vroeger

leed en vreugde openbaarde gaat over in de juiste uit

drukking door de woorden der taal.

2. Gelijk het ligchaam, wat de werking der zintui

gen betreft, dagelijks toeneemt, zoo ook wordt van

lieverlede de ziel door eene straal uit de bovenzinne
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lijke wereld met steeds helderder glans beschenen.

Het kind verkrjgt eerst een donker gevoel van het

ware en het zedelijk goede. Het zijn de eerste von

ken der rede. De ziel ziet slechts eene schemering

van licht; ze is gelijk aan eenen mensch, die metge

slotene oogen door de stralen der zon wordt besche

nen, zoodat , zonder nog te zien , enkel door de

lichtstof aangedaan , eene ligte schemering ontwaart.

3. Intusschen, deze schemering zelve zoude in de

jeugdige ziel niet plaats vinden, zoo van buiten geen

onderwjs wierd aangebragt. Dit getuigt de geschiede

nis , zoo wel van eenige menschen, die van de kindsch

heid af verwaarloosd werden, als ook van geheel in

wildheid gedompelde volken. Gelijk , door doelmatig

onderwjs deze flaauwe schemering in helderheid toe

neemt, zoo ook verwerft de geest allengskens meer

kracht en opgewektheid. Hij begint te oordeelen, ver

bindt denkbeelden met elkander om tot andere te be

sluiten , rangschikt de reeds verworvene kundigheden ,

brengt ze tot eenheid , vormt zich praktische grondre

gelen , of, zoo hij in hoogere spheeren zich beweegt,

en de eeuwige , oorspronkelijke schoonheid verwonde

rend beschouwt, streeft hj deze in tijd en ruimte na

te volgen. —

Maar al te vaak zwoegt en arbeidt ‘de mensch , door het

licht der waarheid beschenen, zonder tot de waarheid zelve

op te zien. Valt hem echter eene eigenlijk hoogere vorming

ten deel, dan hoort hij God zelven in zijn binnenste als oor

sprong van het ware en goede en in zijn geweten weergalmt

de stemme Gods. Van nu af, zijn de stralen van het god

delijke, die van uit de heerlijke werken der Schepping ons

beschijnen, hem niet meer voldoende, maar zijn geest stijgt

op tot God als begin- midden- en eindpaal van al het ge’

schapene en zijn hart gevoelt zich gestadig door God aange

trokken. ‘— Tot ware , levendige kennis Gods is alleen men

schelĳk onderwijs niet voldoende; de mensch behoeft godde

lĳke openbaring en, om van deze levendig doordrongen te

worden, inwendige verlichting en sterkte. S 3. Ten einde

zich aan de werking der goddelijke genade o"er te geven , is

hem niets meer welkom, dan Jezus genadegeheimen in zijne
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Kerk. Van hare goddelijke afkomst overtuigd, gevestigd

als zij is op onomstootelijke daadzaken, omhelst hij haar met

innige dankbaarheid en ‘liefde , en , welverre van zijne indi

viduëele meeningen tot maatstaf te nemen van zijn geloof,

neemt hij volgaarne de uitspraken aan der door Christus ge

stiehtte Kerk, vast overtuigd, dat de schriftuur authentieke

uitlegging en de wet regtmatige uitvoering niet ontberen kan.

Zoo wel het ware kennen, het ware weten (in goddelijke za

ken), als vrome, godsdienstige geest spruit uit het geloof

voort. Niemand komt tot aanschouwing der waarheid — ten

zij bij geloove.

g 5e.

Vervolg.

1. Men volge ook hier de wenken der natuur. De

opvoeder ga niet gewelddadig te werk. Het is zijne

taak, natuurlijke ontwikkeling te bevorderen, vermo

gens optewekken, met zorgvuldigheid te leiden, en ter

wijl hij ontaarding verhoedt , den geest het ideaal van

geestontwikkeling zoo digt mogelijk te doen naderen.

Zijne werkzaamheid bepaalt zich in de eerste jaren

tot behoud, tot opwekking, leiding en volmaking van

het lagere (empirische) kennisvermogen, zoowel om der

ontwakende rede geschikte werktuigen te bereiden ,‚ als

om de ontwaking zelve te bevorderen.

2. Begint het hoogere leven, dan begint ook de op

voeder in hoogeren werkkring te arbeiden. Met ver

standige en voorzigtige leiding, helpe hij nu den ont

wakenden geest de schaal der dierlijkheid verbreken;

hij verschaffe aan de straal des lichts, die op hem valt,

vrijen toegang en kweeke met moederlijke zorgvuldig

heid den zin voor het ware , goede en schoone. Door

verhalen , voorbeelden en gelijkenissen , heldere hij op

en verzinnelijke al hetgene voor den nog kinderlijk

zwakken geest te verheven is. De reeds aanwezige ver

mogens moeten bij voortduring geoefend worden en elk

derwijze , dat anderen daarmede in verband staande,

tevens versterkt worden. Men oefene b.v. het geheu

gen, door het op onderwerpen te vestigen , dat ook
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het nadenken en het oordeel voedsel en opwekking

erlangen. -—

3. Eerst, als de jeugdige geest van zinnelijke indruk

ken meer onafhankelijk is geworden en reeds eenige

veerkracht verkregen heeft , kunnen afgetrokkene be

spiegelingen en ho0gere werkingen des geestes , met

eenige vrucht ondernomen worden. Men ga hier lang

zamerhand van het gemakkelijke tot het meer moeijelij

ke over en men vergete, bij godsdienstige bespiege

lingen, niet, dat geloof en weten moeten vereenigd zjn.—

4. Schoon de ontwikkeling en de overgang van het

zinnelijke tot het bovenzinnelijke bij alle mensehen op

gelijke wijze plaats vindt, is toch het tijdpunt, in ’t

Welk verstand of rede werkdadig worden, zeer verschil

lend. Oorspronkelijke aanleg en opvoeding zjn oorzaak

van dit verschil. De trapsgewijze ontwikkeling van het

lagere en hoogere kennisverrnogen moet niet in den zin

worden opgenomen, als of de lagere vermogens geene

ontwikkeling en leiding meer behoeven, zoohaast de

ontwikkeling der hoogere begint; — alle vermogens

moeten bij voortduring en in onderlinge overeenstem

ming meer en meer volmaakt worden. De opvoeder

lette slechts hierop , dat hij bijzondere‘ zorgvuldigheid

aanwende voor dat vermogen, welks ontwikkehngs pe

riode nu daar is. —

Hoe het geloof, als grondslag van alle wetenschap, in de

jeugdige ziel opgewekt en aangekweekt moet worden, zul

len wij later uiteen zetten.

g 51.

Vorming van /eet uitwendige aanschouwings

vermogen.

1. Het is , wel is waar, een dwaalbegrip, dat de

mensch niets zoude weten, dan hetgeen hij door de

uitwendige zinnen heeft waargenomen; want wie zal

dwaas genoeg zjn om aantenemen , dat de denkbeel

den van het ware , schoone en goede uit zinnelijke



—118—

aanschouwing zouden ontstaan? 1) Desniettegenstaan

de is de vorming van het uitwendige aanschouwings

vermogen van groot belang, wijl niet slechts ’s men

schen maatschappelijke geschiktheid hiervan grootendeels

afhangt, maar ook, dewijl dit vermogen der rede

stoffe levert, welke zij, naar hoogere ideën beoor

deelt, bewerkt en tot hare doeleinden dienstbaar maakt.

Men kan derhalve met regt zeggen , dat naar mate de

gezigtskring zich verder uitstrekt, ook het denkvermo

gen in uitgebreidheid toeneemt.

Wijsgeerige bespiegeling mag in ’t algemeen niet geheel

van de waarheden, die men door ervaring kent, gescheiden

worden. Door de begoocheling van denkbeeldig scheppen en

stelsels bouwen verblind, werd in lateren tijd empirie, eer

tijds zoo zeer verheven, als een slaafsch juk der rede afge

schud. Ter‚ naauwernood gewaardigde men zich van terzijde

eenen blik op haar te werpen. Maar, hoe kan de mensch,

als hij steeds met zijne gedachten in eene denkbeeldige we

1‘eld rondzweeft, met vrucht op de werkelijke wereld werken,

onbekend als hij is, met haren wezenlijken toestand? Wil

de mensch, in zijne hooge vlugt, niet ten speelbal verstrek

ken van fantastische begoocheling, dan heeft zijn geest be

hoefte aan ervaringskennis, gelijk een schip, om niet geslin

gerd te worden, ballast inneemt. Doch ook integendeel, als

men zonder hooger opzien , zonder denkbeeldige vlugt, alleen

uit ervaring gepntte kennissen aanneemt, is men evenzeer op

eenen gevaarlijken weg, en het is eene reeds oude klagt,

dat enkel empirische kennis tot materialisme voert.

2. Ten einde dit vermogen te vormen , moet men

a. de physische zintuigen , van welke S 44 sprake

was , bewaren en volmaken en b. ook den geest zel

ven zoo veel mogelijk vatbaar maken voor de met ie

der zintuig overeenkomende voorwerpen. Immers het

inderdaad ziende en hoorende subject is niet het zin

tuig, maar ’s menschen geest. Nu de geest ziet en

hoort slechts datgene , voor hetwelk hij gevormd werd.

B.v. Een kunstenaar ziet in eene schoone schilderij,

1) Men vergelijke de Soircés de St. Petersbourg, van de fllaistre.
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met een zwak oog, veel meer, dan het scherpzienste

oog van iemand , die van de schilderkunst geen ver

stand heeft. -—

3. Doelmatige, voortdurende oefening is het beste

middel. Dagelijks en allerwege wordt daartoe over

vloedig aanleiding en gelegenheid aangeboden. Natuur

en kunst wedijveren om den jeugdigen geest de meest

verscheidene voorwerpen ter beschouwing aan te bie

den. Men kan ook gemakkelijk deze oefeningen den

vorm geven van spelen , door b.v. den wedijver op te

wekken , wie onder eenige het scherpste zien , lengte,

‘diepte , hoogte het juist op het gezigt bepalen kan, enz.

a. Men verhoede echter, dat zoodanige oefeningen

nimmer schadelijk worden voor de zedelijkheid en de

kinderlijke onschuld, gelijk het naar de wijze van Pes

talossi , met de beschouwing van het eigen ligchaam ,

maar al te ligt zonde kunnen geschieden;

b. dat dezelve geene eenzjdige rigting nemen, door,

met verwaarloozing van de overige volmaaktheden,

slechts eene zooals b.v. het verzien opmerkzaamheid

te schenken.

c. Hoe edeler een zintuig is; hoe meer het met ’s

menschen pligtvervulling in verband staat, des te meer

moet het geoefend worden;

d. men ga hier, gelijk bij alles, trapsgewijze te

werk en stijge langzaam , maar voordurend naar boven.

Om in ’t bijzonder den geest voor uiterlijke waar

neming te vormen moet reeds vroegtijdig oppervlakkig

heid en gedachteloos aanstaren bij het beschouwen der

voorwerpen worden vermeden. De kinderen moeten

tot nadenken worden aangespoord , men vestige te dien

einde hunne aandacht op:

a. de vorming, de bereiding, de bestanddeelen,

het nut en ‘gebruik der beschouwde zaken , bijzonder

van zoodanige, die in het dagelijksche leven voorko

men ;

b. de oorzaken van voorkomende verschijnselen en

op derzelver gevolgen en uitwerkingen; terwijl men

eindelijk
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o. van lieverlede bij hen den zin voor het passende,

welvoegelijke en schoone moet opwekken; doch hiero

ver later.

4. Een zeer geschikt middel om zoowel het gezigt ,

als het waarnemingsvermogen te scherpen, is het na

teekenen van sommige voorwerpen. Hierdoor wordt

onze opmerkzaamheid meer bepaald; wj vinden daar

in eene aangename bezigheid en om van de vele voor

deelen der teekenkunst voor het praktische leven niet

te gewagen , — wij merken onder het afteekenen veel

op, zoo wel gebreken als schoonheden, die wij bij eene

bloote beschouwing niet ontdekt zouden hebben. —

Buitendien is niets leerzamer voor kinderen dan het

voorbeeld des meesters. Wanneer hij zelf in den dage

lijkschen omgang belang toont te stellen in voorkomende

zaken en zonder langwijlig te worden en in het kin

derachtige te vallen, in tegenwoordigheid zijner kwee

kelingen aanmerkingen maakt, zal deze geest van op

merkzaamheid langzamerhand op hen overgaan. —Men

vergete echter niet dat deze waarneming van uiter

lijke dingen niet het hoogste in den mensch is , maar

slechts middel ter bereiking van hoogere doeleinden

zijn mag. Het hoogere mag door deze derhalve nimmer

met gevaar bedreigd worden. Ook zorge men dat de

oefening van dit vermogen niet in doellooze, opzien

verwekkende kunsten ontaarde , maar slechts zoo

ver ga, als voor den jongen wereldburger noodig en

nuttig geacht wordt.

Men vergel. Milde I. B. 5 174. Hergenröther. S 71.

Niemeijer 1. B. ’

g as.

Vorming van het inwendige aanschouwzngs

vermogen.

1. De ‘mensch ontwaart niet alleen uitwendige voor

werpen, maar hij kan en moet ook datgene waar

nemen wat in zijne ziel omgaat. Dit vermogen noemt
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men den inwendigen zin en deszelfs vorming is te

noodzakelijker , naarmate de ontwikkeling hier minder

van de natuur zelve te wachten is. Onbekendheid met

zich zelven is helaas! iets wat men schier algemeen

aantreft. Zelfs geleerde menschen , welker wijsgeerige

blikken in alle rijken der natuur, in de geschiedenis

aller werelddeelen, ja zelfs tot in den sterrenhemel

doordringen en met hevigen honger de verwijderste

berigten over de gebeurtenissen van den dag verslin

den, zijn vaak voor zich zelven een onbekend oord.

Hunne inwendige wereld schijnt hun toe een raadsel

achtig weefsel van elkander doorkruisende neigingen

begeerten en togten , en , in plaats van over zich zel

ven natedenken, zich zelven te beheerschen en hunne

ware bestemming in "t oog te houden, geven zj zich

blindelings over aan den drang hunner eens opgevatte

meeningen en hunner heerschende neigingen. Van

daar , dat zoo vele menschen de gebreken van anderen

veel eer bemerken dan de hunne'en dat zij aan hun

ne eigene handelwijze goedkeuren datzelfde, wat zij

bij anderen ten hoogste afkeuren. Intusschen ligt de

bron van dit gebrek niet alleen in het verstand, maar

ook in de verkeerdheid des wils en het kan ten mins

te, voor zoo ver het eerste betreft, verholpen wor

den , door den inwendigen zin , het orgaan der zelf

waarneming te scherpen. —

Mogten wij dien ten gevolge allen de waarschuwing ter har

te nemen, welke aan den bisschop van Laodicea gerigt was:

” gij zegt ——- Zoo spreekt de eeuwige waarheid — gij zegt,

ik ben rijk en heb in overvloed en niets ontbreekt mij, en

gij weet niet, dat gij ellendig zijt en medelijdenswaardig, en

arm en blind en naakt. Ik raad u aan, van mij goud te

koopen, in ’t vuur gezuiverd, opdat gij rijk wordet; en witte

kleederen, opdat gij ze aantrekket en de schande uwer naakt

heid niet openbaar worde: en zalf, om uwe oogen te bestrijken,

opdat gij zien moget. Openb. Ill. 17.

2. In de eerste jaren, kan te dezen opzigte weinig

gedaan worden. Men verzuime intusschen niet,‘ ook

dan bij gelegenheidhet kind op zijn binneste opmerk
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zaam te maken en op die feilen te wijzen , aan welke

het zich schuldig maakt en hoe meer de geest in rijp

heid toeneemt, des te meer dringe men er op aan, dat

hij zich het nadenken over en letten op zich zelven—

niet slechts ten opzigte der handelingen, maar vooral,

omtrent de bron en beweegrede derzelve — tot ge

woonte make. Van deze zijde ziet men reeds het nut

tige van de teregt aanhevolene dagelijksche onderzoe

king des gewetens, bijzonder, wanneer telkens een

demoedig gebed om hooger licht — om de goddelijke

oogzalf wordt vooruitgezonden. Nog andere middelen

zjn :

a. Wanneer de kweekeling wordt aangespoord om

het streven en werken van anderen gadeteslaan. —

Wie , na in anderen ietwes onbetamelijks en verkeerds

te hebben opgemerkt, eenen redelijken blik in zijn ei

gen hart werpt, zal veel van zich zelven en van ande

ren leeren. Men moet hier evenwel veel voorzigtigheid

in acht nemen, opdat deze waarnemingsgeest niet in

liefdelooze oordeelvelling, vitlust en bespieding ontaar

de. Veel nuttiger zijn dan ook:

b. Goed geschrevene geschiedenissen en levensbeschrij

vingen , zoo zij met nadenken gelezen , en , door den

o voeder , met ‘uiste toe assin , den ‘eu di en lezer
P J P P1’ J 8 g

aan het harte gelegd worden. De Bjbelsche geschie- ’

denis is vooral rijk aan geschiedenissen, die ons eenen

diepen blik openen in ‘s mensehen harte. -—

Het is hier de plaats niet om over het nut der biecht uit

te wijden. willen hier enkel aanstippen , dat ter bevor

dering der noodzakelijke zelfkennis geen beter middel bestaat,

dan dat de jonge mensch wordt aangespoord, om aan eenen

godsdienstigen , wijzen gewetensvriend van tijd tot tijd over

zijn binneste naauwkeurige rekenschap afteleggen. ‘—

g 59.

Vorming des verstands.

1.‘Wij verstaan hier door verstand, het vermogen

om zich klare en duidelijke denkbeelden te vormen
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‘îlúver waargenomene voorwerpen. Tot vorming van dit

vermogen kan men vroegtijdig reeds veel bijdragen ,

bijzonder van den tijd af, op welken het kind begint

te spreken. Opwekking, leiding en oefening zijn voor

zeker ook hier de geschikste middelen.

Van ondsher klaagt men , dat het volk , zonder nadenken

en zonder iets beters te willenäleercn, aan oude vooroordeelen

verkleefd en verouderde gebruiken [gehecht is. De oorzaak

van dit verschijnsel moet niet in gebrek van het verstandelijk

vermogen gezocht worden; ook is tot verstandig nadenken over

dagelijks voorkomende zaken geene uitgebreide kennis noodig. —

‘ Zij ligt gewis in gebrek aan opwekking en oefening van de

verstandelijke vermogens en ditzelfde geldt ook van andere ver

mogens der ziel en zelfs van het gevoel, bijzonder van het

zedelijke. Voortdurende oefening blijft steeds en overal hoofd

middel der beschaving. — Het ware om die reden te wen

schen, dat de kinderen vroegtijdig tot eene juiste opvatting

en beoordeeling van zaken werden opgeleid. Het leerboek der

christelijke wellevendheid van den voortreifelijken Bernard

Galura, in hetwelk de jongeling, door godsdienstige grond

stellingen geleid en altoos zelfdenkend door de voornaamste

levensbetrekkingen heen gevoerd wordt, is in dit opzigt zeer

aanbevelenswaardig.

2. kunnen de volgende oefeningen bijzonder aan

bevelen:

a. Men make de kinderen gewoon om zich niet te

vreden te stellen met onverstaanbare woorden en duis

tere voorstellingen , maar om alles wat hun voorkomt

duidelijk te begrijpen en verstaanbaar uittedrnkken.

Dit is vooral van toepassing op hetgeen men hen laat

lezen. Het spreekt van zelf, dat men slechts zulke

leeslessen moet uitkiezen , die voor hunne vatbaarheid

geschikt [zijn , en dat het alles willen begrijpen , zich

niet mag uitstrekken tot zaken , die voor de kinderlijke

onschuld gevaarlijk kunnen zijn.

b. Men late de kinderen de voornaamste kenmerken

‘ der voorwerpen opgeven; men oefene hen om dezelve

met elkander te vergelijken en datgene , in ‘t welk zij

overeenkomen of verschillen, doe men hen opmerken.
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Men Wijze aan, welke eigenschappen toevallig‘, welke

wezenlĳk zijn , en , hoezeer goedgekozen beelden en

gelijkenissen geschikt zijn om bjzonderlijk bovenzin

nelijke begrippen optchelderen , zullen wij later aan

toonen.

c. Zoo wel bj eenvoudige voorstellen als bj geheele‘

volzinnen , late men hen het tegendeel en het tegenstij

di e o even.
gd. egze oefeningen banen van zelf den weg tot het

regelen en rangschikken der voorwerpen , door hetwelk

de geest een algemeen overzigt verkrijgt van zjne denk

beelden en hierdoor wordt zoo wel het geheugen eene

groote dienst bewezen , als het de praktische aanwending

zijner verworvene kennis zeer verligt.

e. Men leere eindelijk den leerling om uit zekere

daadzaken algemeene regels en grondstellingen af te

leiden en integendeel om algemeene regels op bijzon

dere gevallen toe te passen. Het is trouwens de vaar

digheid dezer toepassing , welke men gezond menschen

verstand pleegt te noemen. En wie kan hare nuttig

heid ontkennen ? Wat baat het der lieve jeugd, velev

regelen en hoofdstellingen te kennen , zoo zij dezelve

niet weet toe te passen?

3. Al deze oefeningen vorderen juist geene afzon

derlijke leeruren , maar kunnen in het overige onder

wijs en zelfs in het dagelijksche leven gemakkelijk wor

den ingevlochten. Zelfs al spelende kan , op velerhan

de wijze, het verstand geoefend worden en het is

schier ongeloofelijk, hoezeer daardoor de oplettendheid

en de duidelijkheid der begrippen bevorderd wordt. —

Men vergel. Schwarz: Erziehungslehre lll. B. Milde I. B.

S 190. Eene doelmatige studie der zoogenaamde synoniemen

bevordert zeer de sclìerping des verstands. Zie Heusingers

fam. Werthheim. Ill. B.

g 60.

Vorming van /zet oordeel.

De vorming des verstands gaat met die des oordeels

i!
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hand ‘aan hand: beide zijn onscheidbaar. Zoo vaak

toch als wij eene zaak meenen te verstaan, oordeelen

wij tevens. Intusschen verschilt het oordeel en het

verstand hierin , dat wij door het verstand ons alleen

het denkbeeld vormen eener zaak, en door het oor

deel haar zekere eigenschap toekennen of het gemis

van zoodanige eigenschap aan haar toe toeschrijven.

Moge de mensch reeds vroeg lust en‘ gelegenheid

vinden om deze geesteskracht te oefenen , zoo geraakt

hij desniettemin maar al te ligt in eenen noodlotti

gen sluimer , in welke hij, zonder zelf te oordeelen ,

altoos gelijk Milde zegt, de getrouwe echo is zijner

bibliotheek of van de meeningen van anderen. Men

geeft hiertoe aanleiding , als men den kinderen steeds

voorpraat en laat nazeggen, en werktuigelijk, zonder

hun oordeel te raadplegen , eenige kennis instampt en

daarbij ten overvloede , wanneer zij soms hunne eigene

inzigten uiten, gebiedender wijze het stilzwijgen op

legt. v Een verstandig onderwijzer geeft zoo veel moge

lijk aanleiding tot oefening van het oordeel zjner kwee

'kelingen en moedigt hen aan , onverholen hun gevoe

len te openbaren.

De voornaamste oefeningen zijn: —

a. Niet zoo zeer het onderwijs zelf , maar alle da

gelijks voorkomende gelegenheden, bezigheden , ver

schijnselen, gebeurtenissen, spelen , het gelukken of

mislukken derzelve en in ’t algemeen alles , wat daar

toe geschikt is, worde aangewend, om het jeugdige

oordeel te scherpen en te oefenen. Men late altijd de

kinderen den grond zeggen , waarom zij zoo of anders

oordeelen. — ’

b. Ten einde de geestkracht te spannen, moeten de

opgaven niet te gemakkelijk, maar steeds trapsgewijze

moeijelijker zijn , zoodat zij gedwongen worden nate

denken en zich wat intespannen. Men wachte zich

evenwel voor overdrijving.

c. Is het oordeel ongegrond of onjuist, dan mag de

opvoeder noch door schimp, noch door harde woorden

den moed des lgccrlings \vegnemen.‚Hij moet veeleer
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de zaak zoodanige wending geven, dat de dwaleude

zelf zijne dwaling ontdekke en verbetere. Even ver

keerd is het, als aanstonds de noodige opheldering

gegeven wordt; men helpe hem zoeken en oordeelen

en hier is het vooral waar de socratische methode voor

deelig kan aangewend worden.

d. Eindelijk schenke men opmerkzaamheid en eenig

vertrouwen aan het oordeel des kweekelings. Soms ga

men zelfs met hem overleggen en beraadslagen , hoe

deze of gene zaak moet behandeld worden; men make

hem oplettend op voorkomende hinderpalen en -zwarig

heden, en later na afloop der zaak , hoe ook dezelve

zj uitgevallen, vestige men er op nieuw zijne aandacht

op en onderzoeke met hem , welke oorzaak den uit

slag bewerkt heeft. Op deze wijze, geeft men den

jongen mensch moed en leert men hem tevens ware

wijsheid des levens. —

S 61.

Grenzen en maatregelen van voorzzjgtig/zeid.

1. onze pogingen om verstand en oordeel der

jeugd te vormen, vergete men de waarschuwing des

Apostels niet; »Wilt niet wĳzer zĳn, dan betaamt,

maar zĳt wĳs met matzg/zeid.” Bom. XII. 3. Im

mers zoo noodzakelijk als het is om de hoogere ver

mogens in den mensch optewekken en werkzaam te

maken, zoo noodlottig is het, als men in de ziel des

jougelings trots, aanmatiging en ijdele eigenliefde zou

de voeden. Men heeft deze ontaarding het meest bij

heldere hoofden te vreezen , zoo men niet met voor

zigtigheid en klem dezelve tegenwerkt. Zoo haast het

bij den jongen mensch helder begint te worden en hij

met vrucht eenige dingen leert begrijpen, vermeet

bij zich maar al te ligt , om alles te willen begrijpen

en beoordeelen.

Zijne beperkte , oppervlakkige kundigheden neemt

ten onfeilbaren maatstaf, naar welkenwhj alles afmeet
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en over alles oordeelt: in opgeblazen eigenwaan, bespot

en veracht hij de verstandigste uitspraken en inrigtingen

der oudheid; onberoepen wil hij den hervormer spelen,

zoude al het bestaande wel willen omverwerpen, om

kunst en wetenschap, der godsdienst en den staat, ja

God zelven zijne wet voorteschrijven, alles verwerpende,

alles loochenende, wat zjn door trots en zinnelijkheid

verdonkerd verstand niet begrijpen kan. Wie geen

vreemdeling is in de nieuwere letterkunde, weet het,

hoe noodlottig deze aanmatiging der geene grenzen eer

biedigende rede op kerk en staat, ja , op de mensch

heid gewerkt heeft en welk een heir van onheilen daar

uit zjn voortgesproten. En zoude het te veel gezegd

zijn , zoo wij ronduit beweerden , dat aan verkeerd on

derwijs grootendeels de schuld hiervan moet geweten

worden ?

Wanneer men, zonder den jongeling op de beperkt

heid zijner rede opmerkzaam te maken , steeds daarheen

streeft, dat hij over alles verlichte denkbeelden ver

krijge en hij over alles leere oordeelen; wanneer schier

alles, wat onze voorouders gedacht en gevestigd hebben,

als onhoudbaar en onverstandig wordt voorgesteld; wan

neer men in zijne tegenwoordigheid over de eerbied

waardigste voorwerpen met minachting en spotternj gaat

spreken , wanneer eindelijk leeraren en opvoeders in

geheel hunne handelwijze die verwerpings- en beoor

deelings-zucht botvieren en daarbij een ongebonden le

ven leiden , wie kan zich dan verwonderen, dat de op

groeijende jeugd alle banden van zich werpt , zich boven

alles verheft en vol ‘van ingebeelde wijsheid den schepter

in handen grjpt om geestelijke heerschappij te voeren

over alles wat bestaat!

2. Ten einde de jeugd voor deze uitspattingen te be

hoeden , herinnere men haar dikwerf :

a. Dat ’s mensehen verstand zeer beperkt is. — God

alleen is de wijsheid zelve; wij mensehen genieten het

voorregt eenigermate daarin te deelen. Zelfs voor den

geleerdste overtreft datgene, wat niet weet, zeer

verre datgene , wa.t hij weet. Zelfs in de zigtbare schep
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pìng bestaan vele zaken, die wij niet begrijpen noch

verklaren kunnen. Ook leert de geschiedenis , dat de '

wijste menschen altoos tevens de bescheidenste waren.

b. Bijzonder in dejeugd is onze gezigteinder zeer be

perkt : ons weten begint eerst en is door geene ondervin

ding onderschraagd en gelijk eene afbeelding op de op

pervlakte van bewogen water , verward en onduidelijk.

Men boezeme den leerlingen , om deze redenen , achting

in voor de eerwaardige oudheid en vooral voor die in

rigtingen , wier deugdzaamheid de tijd voldoende gestaafd

heeft. Men moet hen juist niet ligtgeloovig maken,

alsof het voorgeslacht niet dwalen kon, maar ook wan

neer het dwaalde’, zijn wij niet geroepen, om het te

verachten , of, waren het niet veeltijds de ouden , wier

pogingen en proeven ons den weg baanden , en danken

wij niet dikwerf aan hunne onvermoeide werkzaamhe

den de vruchten , welke wij oogsten ?‚ — Niet zelden

daarenboven beschuldigt men de oudheid van dwaling,

daar zij beter zag, dan wij. Zonder ondervinding,

houden hare gevoelens voor dwalingen en door den

tijd beter ingelicht, zien wij later, dat zij regt had.

c. Men leere den kweekeling inzien , hoe veel er aan

gelegen zij, van welke zijde men eene zaak beschouwe,

van de hoogte, van /zet standpunt, op ’t welk men

zich bevindt; — boe vermetel het zij, wanneer wij

maatregelen van wettige overheden bedillen , zonder

dat wij het geheel der zaak kennen. Van uit ons

standpunt beschouwd, kan ons eene maatregel verkeerd

schijnen,‘ die van uit een hooger punt noodzakelijk en

nuttig moet geacht worden.d. Ten opzigte der geopenbaarde godsdienst voorall‘

moeten alle vermetele oordeelen en redeneringen wor

den tegengegaan. Waar God spreekt, moet demensch

zwijgen. Na, op onomstootbare gronden, van de

goddelijkheid der Openbaring overtuigd te zijn, moetenwel trachten , hare leer en inriglingen beter te leeren

kennen en vlijtiger te beoefenen , maar verre het

van ons, om het goddelijke aan onze zwakke begrip

pen te onderwerpen , alles te willen begrijpen en dat



—129—

gene , wat ons onbegrijpelijk voorkomt , driest te

verwerpen. Wanneer zelfs in de natuur zoo veel is ,

wat onverklaarbaar moet geacht worden, hoe kan het

ons dan bevreemden, dat de positieve verordeningen

der godheid, tot redding des gevallen mensehdoms,

die oceaan der Eindelooze wijsheid en liefde Gods —

geheimen en diepten bevatten , die wij peilen noch

doorgronden kunnen? —

e. Bijaldien de kweekeling aanmatiging en eigen

waan in zijne oordeelvellingen verraadt, moet dit niet

stilzwijgend worden voorbijgegaan. Men doe hem ge

voelen , hoe zeer hij onbevoegd en onmagtig zij , over

dergelijke voorwerpen zijn vonnis te vellen. Deze te

regtwijzing geschiede echter zonder verbittering en met

verschooning des jeugdigen eergevoels. Indien echter

de stem der liefde door opgeblazen trots wordt mis

kend , moet de waarschuwing ernstiger en zelfs des

noods nog krachtiger maatregel worden genomen.

3. Kinderlijke godvruchtigheid te voeden en het

eigen voorbeeld des opvoeders zijn de geschikste midde

len. Als de opvoeder over voorkomende zaken met

gronden en tevens met onbevooroordeelde waarheids

liefde gewoon is, te oordeelen; daar echter, waar

pligt en eerbied over het heilige zulks vorderen , be

scheiden zijn oordeel opschort, of aanbiddend neder

valt, de grenzen zijner verstandelijke vermogens de

moedig erkennende , — is dit voorzeker veel indruk

wekkender op het gemoed des kweekelings , dan alle

mondelingsche onderwijzingen. Dit geldt evenzeer de

ouders en allen die op jonge menschen invloed uitoe

fenen. —

Het zal wel geene herrinncring behoeven, hoezeer het

grondbeginsel der Kath. Kerk de grondigheid van het denk

vermogen bevordert, terwijl het tevens bescheidene erkenning

van hooger gezag gebiedend vordert, en hoezeer integendeel

het Protestantisme de kiem des toomeloosten verwerpings- en

ontkenningsgeestes in zich besluit. Terwijl het alle gezag ver

werpt, voedt het tevens de verregaanste eigenwaan , laatdun

kenheid en vrijgeesterij. ——

9
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S62.

Vorming der rede.

1. De rede is het oog van s’menschen geest , door

hetwelk hij niet hetgeen in tijd en ruimte voorbijsnelt,

maar de eeuwige oorzaken waarneemt, van dat, wat

is, zoowel als van hetgeen zijn moest. Men duidt,

hare werkingen onder verschillende‘ benamingen aan.

Zij heet theoretische rede , als zij de waarheid op

spoort, practisohe, als zij de eeuwige wet verkondigt,

naar welke wij onze vrijheid moeten gebruiken, terwijl

men haar hoogere fantasie kan noemen , voor zoo

ver zij het orgaan is voor het schoone , grootsche en

‚ verhevene.

2. In al deze betrekkingen , ontwaakt de rede veel

vroeger in het kind , dan velen voorgeven. Zoohaast

het begint te oordeelen over hetgeen waar , schoon ,

zedelijk , goed of kwaad is , toont het reeds daardoor

dat, zoo de zon eener hoogere wereld nog niet is op

gegaan , althans de dageraad hare komst aankondigt.

Moge het in de jeugdige ziel nog niet volledig dag

zijn , ten opzigte van hoogere ideën , de belangrijke

krisis is evenwel daar: de kiem der rede is in bewe

ging, en ziet met ongeduld ter verdere ontwikkeling

doelmatige hulp tegen. Voortdurend de ontwaakte re

de op te wekken , te oefenen , te leiden , ziedaar de

taak des onderwijzers; hij moet, v

‘ a. den kweekeling, naar gelang der door hem reeds

verworvene geestkracht, over waarheid en logen, over

regt en onregt, bij voorkomende gelegenheid laten oor

deelen ; de geschiedenis en voorbeelden in het dage

lijksche leven geven daartoe aanleiding in overvloed; en

b. terwijl hij deze oefeningen zoodanig leide, dat de

jeugdige geest door vooroordeelen , noch door verkeer

de neigingen beneveld worde, zorge hij vooral, dat

de kweekeling leere, zich der erkende waarheid met

vreugde over te geven. -

3. Het is eene dwaling, zoo mcn door vorming der
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reole Wil verstaan het leeren van afgetrokken begrip

pen, van algemeene grondstellingen en vergezochte ar

gumenten. Even onverstandig is het, als men haar

wil scheiden van de vorming des uitwendigen aan

schouwingsvermogens en men om den kweekeling ver

standig te maken hem in eene denkbeeldige wereld

verplaatst, in eenen kring van afgetrokkene denkbeel

den, voor welke zjne rede nog te zwak is. De pas

ontwaakte rede moet trouwens van lieverlede sterker

worden door de voorwerpen der uit- en inwendige be

schouwing , zoo als de geschiedenis en het leven’deze

bij voortduring opleveren. Gelijk de smaak voor het

schoone niet in den aanvang, door aesthetisc/ze be

spiegeling, ontwikkeld wordt, maar wel daardoor ,

dat men et kind voorwerpen ter beschouwing aanbiedt,

op welke van het oorsipronkelĳk schoone eenige stra

len zijn teruggekaatst, zoo ook is het met den zin

voor het ware en zedelĳk goede gesteld. Men ziet

hieruit, hoezeer diegene dwalen , welke beweren , dat

de vorming der rede tot op lateren leeftijd , tot de

jaren van geestes rijpheid moet verschoven worden.

Maar ook , hoe zal de mensch die jaren van rijpheid

des geestes bereiken , zoo de zin voor het ware en

pligtmatige niet vroegtijdig wordt opgewekt en zoo

voortdurend ontwikkeld en opgekweektl Zonder vroe

ge ontwikkeling der rede, is ook eene den mensch

waardige vorming van andere vermogens onmogelijk;

want het is de rede en de rede alleen, die den mensch

boven het dier verheft en hem inderdaad tot mensch

maakt. Deze en dergelijke dwalingen zijn slechts daar

door verklaarbaar, dat velen over het wezen der rede

zich een verkeerd denkbeeld vormen of ook dat zij de

vorming der rede, gelijk deze in de opvoedingsleer

moet voorkomen, met wijsgeerige studie verwisselen.

Over de vorming der hoogere fantasie, door welke de

‚ mensch de aarde als het ware verlaat om in hoogere sphee’

ren rond te zwerven,- zal later, bij de Aesthetiche vor

ming gesproken worden. Hier slechts eene opmerking.

Volgens Hergenröther, is de rede het vermogen om de waar’

I‘
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heid te vinden en naar dezelve te leven, of — het vermogen

om het aardsche met het bovenaardschc, het tijdelijke met

- het eeuwige in overeenstemming te brengen. Gods stem hoo

ren en haar volgen is voorzeker de hoogste rede. —Daar wij

derhalve de rede als het vermogen beschouwen, om overal

het ware en juiste te treffen en in het leven daartestellen,

en dewijl wij dengenen waarachtig redelijk en verstandig

houden , die van hetgeen hij weet, het doelmatigst gebruik

maakt ter bereiking zijner verhevene bestemming, zoo ziet

men gemakkelijk in, dat de vorming der rede en die der

zedelijkheid en godsdienstigheid in een punt te zamenloopen.

Immers hij toch is waarlijk verstandig, die deugdzaam leeft,

of wat hetzelfde is, die zich als een zedelijk -— godsdienstig

en waarlijk vrije mensch gedraagt. Dewijl nu het Christen

dom met den stempel der goddelijkheid is voorzien en des

zelfs bewijsgronden niet van de subjectieve begrippen van aan

dwaling onder-hevige mensehen ontleent, maar op ontegenspre

kelijke daadzaken rust, en, dewijl voor het gevallen mensch

dom buiten Christus geen heil is; — wie betreurt het dan

niet, dat er zoo velen zijn, die zich verdienstelijk meenen

te maken met- het Christendom te ondermijnen? Hoe on

rustbarend is het niet, wanneer zelfs hoogleeraren aan de

leergierige jongelingschap, onder den schijn van de rede tot

rijpheid en onafhankelijkheid te brengen. datgene juist ont

trekken, wat alleen der rede steun en vastigheid geeft, en

onze jongelieden, gelijk Ieroboam lsraels zonen tot zonde ver

leidde, instede van hen naar Jerusalem te geleiden. — naar

den tempel der waarheid — hen heenvoeren ter aanbidding

van met eigen handen gemaakte afgodsbeeldenl — Mogte de

wijsgeerte eindelijk van hare vermetele rigting terugkeeren en

inzien, dat zij haar ‘naam slechts dan waardig is , — dat zij

slechts dan begeerig is naar waarheid, wanneer zij gelijk

de bruid op haren geliefden, zoo op Christus den eenigen

leoraar leunende, de woestenij des levens inwandelt. Hoogl.

Vlll, v. 5. ' De ondervinding zelve leert ons , dat ieder nieuw

bakken systeem de kiem des doods in zich bevat, zoo haast

het eene vijandige houding tegen het Christendom aanneemt.

g 63.

Sc/zrander/zeid des geestes.

De schranderheid van welke hier gesproken wordt,
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welke de’ Duitschers door het woord witz aanduiden,

bestaat in de vaardigheid om het overeenkomende of

strijdige tusschen verschiilende voorwerpen, gemakke

lijk, schielijk en levendig te vatten en bepaald uitte

drukken. De geestigheid openbaart zich te meer, naar

mate men meer verrassend en als het ware spelend

verbindt, hetgeen in het gewone oog in geenerlei ver

binding scheen te staan. De aanleg tot deze schran

derheid, als ook de vrolijke gemoedsgesteldheid , uit

welke dezelve voortspruit , is voorzeker een geschenk der

natuur; doch des niettemin mag de opvoeding hierom

trent niet onverschillig zijn. Zij kan en moet de gees

tigheid leiden en haar het » tot /zier toe en niet vĳerder"

voorschrijven.

2. Zoo deze schranderheid slechts daartoe wordt

aangewend om, als met een heldere bliksemstraal , het

donkere van een gezelschap te verlichten en door de

tooverkracht der opgeruimdheid , mismoedigheid en

langwijligheid te verbannen of ook om afgetrokkene

waarheden , op eene passende wijze, te verzinnelijken ,

dan is zij niet slechts eene aanbeveling voor hem,

die haar bezit, maar kan ook een krachtdadig middel

zijn ter bevordering des ‘goeden. Intusschen niet-ten

onregte noemden haar de ouden een zeer gcvaarlĳk

wapen. Er is groote zelfverloochening noodig , om de

aangeblazene vonk terugtehonden , waar en wanneer zij

schade zonde kunnen veroorzaken. Vandaar, dat dit

schoone geschenk des Hemels vaak wordt misbruikt,

hetzij om zwakken te wonden en anderen in hun lijden

te bespotten , hetzij om het teeder gevoel der schaamte

te kwetsen en zelfs het heilige aan ligtzinnigen spot

lust prijs te geven. —‚- Men leze hierover Sailers Moral

II B. , S 191.

3. Om ‘de ontaarding voortekomen:

a. Late men nimmer toe, dat in tegenwoordigheid

der kinderen over godsdienstige of zedelijke voorwerpen

geschertst worde. De zorgeloosheid van vele ouders

gaat soms hieromtrent zeer ver, hetzij dat zij zich zel

ven niet kunnen behccrschcn, hetzij ze om aardige in
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vallen van anderen lagchen, die zij in ’t bijzijn hunner

kinderen nooit moesten dulden. Ook omtrent de lec

tuur zie men naauwlettend toe. Het kind is heilige

achting verschuldigd.

b. Men zij voorzigtig , bijaldien het kind aanleg tot

boerternij verraadt. Het is zeer schadelijk, wanneer

zij opmerken , dat hunne fijngedachte leugens en be

driegerijen , hunne snakerige invallen, vergelijkingen

of naäpingen van anderens gebreken , toejuiching vin

den en met welgevallen oververteld worden.

c. Hoofdzaak blijft ook hier — een godsdienstige

geest. Zoo het hart goed geregeld is, dan zal het ook

niets dan wat goeds is, opleveren. Men kan derhalve

van iemands geliefkoosde scherts tot de gesteldheid van

zijn hart besluiten. Math. XII, 34. Zijn zijne op

merkingen en schrandere invallen reiu en niet beleedi

gend voor anderen , dan toont hij een zuiver en edel

hart te bezitten. Zinspeelt hij steeds op voorwerpen

die zinnelijke lusten ten doel hebben , of op de gebre

kenvan anderen; ontziet hij zich niet het godsdienstige,

het heilige belagchelijk te maken, dan kan men niet

zonder grond vermoeden , dat zijn hart onrein en be

dorven is.

g 64.

Vorming van het voorzieningsvermogen.

1. De mensch bezit het onwaardeerbaar ‘voorregt

den sluijer, welke de toekomst voor ons oog bedekt

eenigermate opteligten. Het dier ontvangt slechts de

indrukken, die het tegenwoordige op hetzelve maakt

en wordt bewusteloos daardoor voortgestuwd. De

mensch echter kan zich boven dien stroom van het

verledene en tegenwoordige verheffen , hij ziet op het

geen voorbij gaat en op hetgeen komen zal; de ge‘

schiedenis van vroegere voorvallen levert hem wijze re

gels op voor zijn gedrag in de toekomst, en zoo, wel

verre van zich door den stroom gedachteloos te laten
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medeslepen, regelt en magtigt hj zelf dien stroom.

Ook dit vermogen is voor volmaking vatbaar. Wie

toch bewondert niet den diepen blik van den in on

dervinding en studie rjken grijsaard? Hoe juist weet

hij soms gebeurtenissen, die schier ongeloofelijk sche

nen , vooruit te bepalen? De opvoeding moet in den

jongen mensch dit vermogen opwekken en vormen;

vroegtijdig moet men zijne aandacht vestigen , op het

verledene en het tegenwoordige en uit het natuurlijk

verband der daadzaken hem wijzen op gevolgen, die

vroeger of later zullen plaats vinden.

Men leze Kommen, über die polítísche divinatíon, in

seiner sĳbille der zeít. Men moet overigens dit voorzienings

vermogen wel onderscheiden van dat fijne gevoel, of liever

van die geheime werking des geestes, door welke de men

‚ sehen van toekomende of afwezige zaken, op eene onverklaar

bare wijze, eenig voorgevoel meenen te hebben. Er is bijna

geene familie, waar zoodanige gevallen niet werkelijk zijn

voorgekomen of ten minste worden voorgegeven. Veeltijds

voorzeker is hier enkel verbeelding in ’t spel, maar zoo ook

werkelijk de mensch zoodanig vermogen mogt bezitten, —

staan wij hier aan eenen afgrond, welks diepte nog door nie

mand is gepeild 1) Bij de opvoeding moet gezorgd worden ,

dat de jonge mensch leere, dat hij zich door geene droomen,

door geen voorgevoel of dergelijke zaken late misleiden. Het

is bekend, welke speelruimte ten allen tijde bijgeloof , vuige

winzucht en kwakzalverij in die onzigtbare gewesten gevonden

hebben. Voorzigtigheid is in onze dagen te meer den jongen

mensch aanteraden; dewijl een verkeerd Mysticisme zich hier

en daar van de gemoederen tracht meester te maken.

2. Ten einde genoemd vermogen te vormen, late

men den leerling de bestaande betrekkingen tusschen

de oorzaken en de gebeurtenissen bestuderen; men wij

ze hem aan, hoe de op elkander volgende dingen als

1) Er is nog al een en ander over deze stof geschreven; men kan

eenige boekdeelen vullen van vertellingen, of zoo men wil van daad

zaken, vrj goed gestaafd , —— doch wanneer men zich in het wezen der

zaak verdiept, is de uitlegging meest altjd nog duisterder en ongeloo

feljker,‘ dan de zaken zelve (luister en ongeloofelijk zijn, die men

poogt te verklaren. Vert.
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door schakels zjn aaneengesnoerd en spore hem verder

aan , het verleden en tegenwoordige naauwkeurig gade

te slaan. Er is hiertoe geen geschikter middel‚‘, dan

eene aandachtige beoefening der geschiedenis. ‘ Zij al

leen onthult ons de geheimen der toekomst. Terwijl

zj ons met de eene hand aanwijst wat vroeger geschied

is, wijst zij ons aan met de andere, wat gebeuren

zal. God blijft- getrouw aan de eens door Hem vastge

stelde orde. Dezelfde oorzaken bewerken , in dezelfde

omstandigheden , ook dezelfde gevolgen. Wat derhal

ve eens geschiedde, zal, bijaldien dezelfde oorzaken

terugkomen, andermaal geschieden. Het is derhalve

uiterst belangrijk, bij de behandeling der geschiedenis,

welke maar altevaak op bloot werktuigelijke wijze plaats

vindt, daarheen te streven , dat de kweekeling door

het gebeurde tot voorzigtigheid worde aangespoord. —

»Niets, zegt Diodorus , kan aangenamer en nuttiger

zijn , dan , wanneer men op het groote schouwtooneel

der mensehheid , ‘t welk ons de geschiedenis aanbiedt,

zonder eigene schade, maar‘ door de ondervinding van

anderen verstandig -en wijs wordt en men door voor

beelden van allerlei aard leert, hoe men zijn voordeel

behartigen kan.” —E|,’ is ook zonder twijfel eene bloot

baatzuc/ztige wĳs/zeid, die ’smenschen hoogste bestem

ming voorbjziende, het aardsche boven alles stelt,

en dan nog zelfs de ongeoorloofdste middelen gretig te

baat neemt om eens vastgestelde plannen te verwezen

lijken. Tegen deigelijke wijsheid moet de leerling ge

waarschuwd worden. Zelfs de geschiedenis moet hem

leeren en opmerkzaam maken , dat slechts diegene

waarlijk verstandig en wijs is , welke zijne verhevene

bestemming als hoofdzaak beschouwt en niets van al

het overige hoogacht , dan voor zoo verre het ter be

reiking dezer hoofdzaak dienen kan. De vleesc/zelĳke

wijsheid , gelijk haar de groote Paulusvnoemt, is voor

den regterstoel der rede zoowel als voor dien der open

baring niets anders dan begoochelende dwaasheid. Wie

zoude den erfgenaam eener schoone kroon verstandig

noemen , — die voor een stuk nietig speelgoed zjn erf
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regt ging verkoopen? — En dat zijn wij — want de

Geest zelf geeft aan onzen geest getuzgenis, dat wĳ

kinderen Gods echter kinderen , ‘dan

zĳn 00h erfgenamen , erfgenamen van God en

medeërfgenamen ‘van Christus. Bom. VIII, 16.

3. Men moet maatregelen nemen om te verhoeden,

dat dit vermogen niet ontaarde in aanmatigende voor

zeggingen en vooruit bestemming van toevallige gebeur

tenissen, en dat het niet tot kleingeestige en belagche

lijke voorzorgen aanleiding geve. -—— De Hoovaardij

pleegt steeds bijzonder genoegen te vinden in elke aan

matiging; ligtgeloovige voorzorgen integendeel zijn ge

woonlijk telgen eener ongeregelde inbeeldingskracht ,

welke zoo gaarne op het donker gebied der toekomst

rondzweeft. -

S 65.‚

Vorming van het geheugen.

1. De werking van onzen geest zoude zeer bepaald

zijn , zoo wij enkel bewustzijn hadden van het tegen

woordige en zoo de indrukken , die op ons gemaakt

zijn , aanstonds weder voor altoos verdwenen. —- Dan

toch ware al onze studie een echt Danaïden-werk,

waterscheppen , met eenen emmer zonder bodem. —

De eindelooze wijze Schepper heeft in onze behoefte voor

zien. Hij schonk ons het vermogen om de verkregen

indrukken te bewaren, te hernieuwen , zè voor onzen

geest terug te roepen en tot onze bedoeling dienstbaar

te maken. Deze voortreffelijke gave, welke de H. Au

gustinus te regt als het meesterstuk van Gods wijsheid

bewondert, noemen wij het geheugen. — Het behoeft

ons betoog niet, hoe noodzakelijk het zij, in het maat

schappelijk leven en om ons van al onze pligten te

kwijten. Van daar, dat het bijna onbegrijpelijk is,

dat men in latere tijden de vorming des geheugens niet

alleen verzuimde , maar zelfs verachtte en verwierp. —

De meeste opvoedkundigen zijn echter van deze dwa

ling teruggekomen.
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Men zie de Belijdenis van den H. Aug. B. 1G. Cap. IIl.

Garve, Ueber die Kunst zu denken. Slechts opzigtens eene

zaak, moesten wij geen geheugen hebben , namelijk ten op

zigte der ons aangedane beleedigingen.

2. Eigenschappen van een goed geheugen zijn gemak

kelijkheid en snelheid om de zaken het geheugen in

te prenten; uitgebreidheid, wat aangaat de menigte

der voorwerpen , en duurzaamheid en getrouwheid, wat

zoowel de bewaring , als de wilkeurige herinnering be

treft. Gelijk bij alle geestvermogens vindt ook hier

groote verscheidenheid plaats. Eenigenwverden door

de natuur buitengewoon begunstigd, terwijl anderen

zeer stiefmoederlijk behandeld werden. Niet zelden

gebeurt het ook, dat groote gemakkelijkheid om iets

van buiten te leeren gepaard gaat met groote vergeet

achtigheid; sommigen duren zekere’ voorstellingen

zeer lang , bij anderen zijn ze spoedig uitgewischt.

3. Men verdeelt dit vermogen gewoonlijk in woor

delĳk en zakelĳk — in werkend en lĳdend en bij

zonderlijk in werktuigelijk en beredeneerd geheugen ;

van ’twelk gene van uiterlijken vorm en orde , zelfs

van woorden en lettergrepen afhangt, terwijl dit ech

ter met nadenken verbonden is en derhalve veel onaf

hankelijker van omstandigheden en vormen.

4. De middelen om dit vermogen te versterken zijn

van tweevoudigen aard: — eenigen hebben de strek

king om de geestkracht te versterken; anderen om de

inprenting in het geheugen en het bewaren van bepaal

de voorstellingen te begunstigen.

‚ S 66.

Vervolg.

1. Ook de innerlijke, eigenlijk formeele vorming des

geheugens kan gedeeltelijk middelĳk , deels onmidde

lyk geschieden. Men versterkt het geheugen midde

lĳk, door doelmatige versterking van die vermogens ,
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welke met het geheugen in een naauw verband staan.

Hier komen in aanmerking:

a. Het ligchaam , door aan het zennwgestel denoodi

ge spanning en vastheid te verschaffen. Het is bekend,

oezeer zenuwziekte en andere ziekten en in ‘t bijzon

der ook, wegens de verzwakking der zenuwen, de

onanie en de dronkenschap het geheugen verzwakken.

Integendeel orde, matigheid , zindelijkheid, beweging

in de open lucht enz. versterken hetzelve.

b. Vorming van die geestvermogens, welke met het

geheugen naauw verbonden zijn, voornamelijk het uit

wendige aanschouwingsvermogen , de inbeeldingskracht

en het verstand. ’

c. Bewaring van de rust des gemoeds- Een door

zorgen en togten verontrust mensch zal vaak met zijn

geheugen in‚ de war zijn. De gelijkenis van het zaad,

waarvan een gedeelte op den weg, een deel op de

steenklippen, een ander deel tusschen de doornen en

eindelijk een gedeelte op goeden grond viel, kan ook

hier toegepast worden. Luc. VIII. 4. v.

2. Het geheim der onmiddelijke vorming des geheu

gens bestaat in deszelfs vroeg begonnen en steeds voort

gezette oefening. Zeer schoon zegt Quintilianus :

» Vraagt iemand, welke de eenige hoofdkunst is om

het geheugen te versterken , dan antwoord ik de oefe

ning en deszelfs aanwending. Veel van buiten leeren ,

het in den geest herkaauwen , en dit zoo veel moge

lijk dagelijks voortzetten, dit is de hoofdzaak." Inst.

1. lI. c. 11.

3. Men moet hier twee hoofdstellingen op den voor

grond plaatsen: a. de kunst moet hier bijzonder ter

hulpe komen, waar de natuur te kort schoot: en b.

men werke op het geheugen , niet als een vermogen ,

dat op zich zelf staat, maar naar deszelfs harmoni

sche rangschikking en bestemming, welke geene ande

re is, dan om het verstand , de rede en den zedelijk

goeden wil des menschen stof en voedsel te verschaf

fen. —

4. Hieruit vloeijen de volgende regelen voort.



—140—

a. Men zie, Van welke zijde vooral de natuurlijke

aanleg het meest hulp noodig heeft, zender van den

anderen kant eenzjdig te worden. Men oefene, om

die reden , zoowel het woordelijk als het zakelijk ge

heugen, en even zoo poge men evenzeer snelheid in

opvatting als trouw en duurzaamheid in het bewaren

te bevorderen. —

b. Nimmer mogen als oefeningsstof woorden zonder

beteekenis en onverstaanbare zinnen gekozen worden ,

maar alles wat de kinderen van buiten leeren, moet

hen van te voren verklaard en verstaanbaar gemaakt

worden. — Wanneer ook , gelijk Heusinger (in sei

ner familie Wertheim) beweert, het geheugen des te

meer versterkt wordt, naar mate de oefeningen moei

jelijker en onverstaanbaarder zijn — wat winnendaarmede? — Het leeren wordt werktuigelijk — zon

der ziel, zonder leven, de geest wordt stelselmatig

verlamd, de eigen denkkracht gaat verloren en het

hart wordt onverschillig. Uit dergelijke doellooze en

strijdige handelwijze ontsproot eertijds het vooroordeel,

als of een goed geheugen en een goed oordeel met el

kander strijdig waren en in eenen mensch niet konden

vereenigd zijn. —

c. Men kieze geene nuttelooze onderwerpen. Er zijn

immers zoovele noodzakelijke en nuttige en waarom

zoude men dan den jeugdigen geest met onnoodige za

ken opvullen? — En hoezeer wordt ’s menschen geluk

bevorderd , wanneer hij reeds alsjongeling begon, eene

verzameling van waarlijk nuttige en verhevene kennis

sen aan te leggen! —

d. Deze oefeningen moeten vroegtijdig begonnen,

onophoudelijk voortgezet en van lieverlede moeijelijker

worden. Eerst oefene men het kind met zinnelijke

voorwerpen, men late het eens geziene voorwerpen

herkennen en derzelver namen opzeggen; vervolgens

moet men het gedaanten en gebeurtenissen, die

het gezien heeft, laten omschrijven. Men geve het

kleine opstellen om van buiten te leeren. Allengs

kens kieze men korte, ligt verstaanbare verzen, kern
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achtige spreuken , kleine verhalen, enz.; het is niet

genoeg , dat men het deze, op den bepaalden tijd ,

late opzeggen; maar ook later moeten ze herhaald wor

den, om de bewaring en de getrouwheid des geheu

gens te versterken en zoo klimme men van tjd tot tijd

‚in moeijelijkheid op. -—

5. Om den kinderen deze oefeningen meer belang

wekkend te maken , doe men hun gevoelen, hoe goed,

nuttig en aangenaam het zij, veel te weten. ——- Men

wekke tevens hunnen wedijver op , beloone , op eene

verstandige en voorzigtige wijze, diegenen, die het bes

te hunne taak van buiten geleerd en later het geleer

de het best onthouden hebben. Niemeĳer en eenige

andere opvoedkundigen hebben mnemonisc/ze kampspe

len aangeraden. —

‘Hoe ver het de mensch met gelukkigen aanleg begaafd,

wanneer hij zich voordurend oefent, brengen kan, leert ons

de geschiedenis. Cyrus, Sallustius, Kalvo, Skaliger, de be

roemde abt De Feller en anderen leveren bewonderingswaar

dige voorbeelden op van buitengewone kracht des geheugens.

Milde I. B. S 225. NiËmeijer I. Band. Meissner: Von der

Kultur des gedäelìtnisses. Gedike: Gedanken über die ge

dachtnissübungen. —

gev.

Vervolg.

1. Door de middelen, van welke wij gewaagden,

wordt de kracht des geestes versterkt; er zijn

nog anderen, die , zonder het geheugen zelfs te vol

maken , alleen het van buiten leeren en het bewaren

van zekere zaken verligten; zoo als b.v. a. door den

uitwendigen indruk op doelmatige wijze te versterken ,

b. door de denkbeelden te verzinnelijken door middel

van afbeeldingen , gelijkenissen , voorbeelden , enz;

e. door goede rangschikking en verdeeling der voorwer

pen, zoo dat dezelve als natuurlijk aaneengeschakeld

op elkander volgen , en onze geest ze als met eenen
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blik kan overzien; d. door de denkbeelden met zekere

omstandigheden van plaats , van tijd, enz , te verbin

den. —

2. Al deze hulpmiddelen werden , door de Ouden ,

onder de benaming van memoria artifieialis , (kunst

geheugen) tot een zelfstandig stelsel gebragt. Het was

gegrond op de wetten der natuurlijke verwantschap

der denkbeelden. De voornaamste kunstmiddelen ,

welke zij bezigden waren a. de sĳmbolze/î — eene

reeks van denkbeelden onder een zinnelijk beeld voor

gesteld; — b. de Topologie, het verbinden van denk

beelden met zekere bekende omstandigheden van plaats,

en c. de opeenvolging, de verbinding van denkbeel

den met den loop van andere zeer bekende zaken. In

lateren tijd, vond deze Mnemoniek eenen ijverigen

voorstander in den heer H. von Aretin. —

Men houdt Hippias van Elis en Theodectes, een tijdgenoot

van Aristoteles voor de uitvinders van het kunst-geheugen.

Zie Quint. inst. L. II. , c. 3. V. Aretin: kiirtzgefaste Theo

rie der Mnemomik. Neurenberg 18Û5. Kästner: Gedachtniss’

kunst der Alten. Leipzìg, 1805.

3. willen het kunstgeheugen niet alle waardij

‚ ontzeggen; wij kunnen het evenmin onvoorwaardelijk

goedkeuren , als verwerpen. Dit is zeker, het is geen

inwendig vormingsmiddel ; het geheugen zelf wordt er

niet door versterkt; — het biedt enkel uitwendige

noodmiddelen, en hiermede moet men bij de jeugd

spaarzaam omgaan. Dergelijke kunstmiddelen vorderen

daarenboven meer verstand en imaginatie , als men van

kinderen verwachten kan Indien men derhalve eenige

verligtingsmiddelen noodig heeft, kieze men bij voor

keur zoodanige , welke ook de andere geestvermogens

versterken of ten minste met dezelve in naauwe ver

binding staan , zoo als logische verdeeling der denk

beelden , het verzinnelijken der denkbeelden , — hardop

lezen , eigenhandig schrijven , uittreksels maken, onder

strijken van belangrijke plaatsen , enz.

Men kan den studercndcn jongelingen niet genoeg aanraden,

___ __‚__m_—‘—‘
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om de werken, die zij lezen, in ‘t kort te ontleden: korte

maar zaakrijke schemata van de lessen bewijzen mede het ge

heugen eene gewigtige dienst; doch dezelve moeten niet ge-

dictcerd, maar door de studerenden zelven uit de handboeken

gemaakt worden. — Het opteekenen van hetgeen ons, bij de

lezing van belangrijke werken , bijzonder der moeite waardig

is voorgekomen om eene plaats in ons geheugen intenemen,

is mede een voortreffelijk middel om het te bewaren! —

S 68.

Vorming der inbeeldingskracht.

1. De latere schrijvers verdeelen de inbeeldingskracht

naar gelang harer werkingen, in:

a. Beproductieve , voor zooverre zij het waargeno

mene in levendige kleuren voorstelt: zij is niets meer

dan bloote herinnering, levendige voorstelling van eene

vroeger in het geheugen opgenomen zaak, en

b. productieve, of voortbrengende. Deze is oorspron

kelĳk, de voorwerpen levendig opvattende en copië

rende; of vormend, sc/zeppend , als zij hare beelden

dan eens willekeurig, dan eens onwillekeurig bewerkt,

nu eens dezelve van een scheidt, dan op nieuw ver

bindt en eene andere gedaante aan dezelve geeft.

Zie Carns- Psychologie, Leipzig18Û8. Jacob: Erfabrungs

seelenlehre, Halle 1800. Niemeijer, o. c. l. B.

2. Wanneer de inbeeldingskracht doelmatig is ge

vormd en , gelijk het betaamt, aan de hoogere geest

vermogens is onderworpen , biedt den mensch groote

voordeelen aan. Zij verheft‘ onze denkbeelden, scherpt

het geheugen, vcrligt het nadenken , vervult onze ziel

met aangename herinneringen en draagt zeer veel bij ,

om ons eigen leven te veraangenamen en de zamenle

ving met anderen te vervrolijken. Zij schenkt ons moed

en vreugde in de moeijelijkheden des levens en houdt

ons staande in de uren van tegenspoeden.

3. Zal zij echter deze uitwerking hebben , dan

a. Zorgc men voor de duidelijkheid , levendigheid
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en juistheid der aanschouwingen: men late, te dien

einde, de kinderen van tijd tot tijd vertellen , wat zij

gezien of ondervonden hebben. Vervolgens moeten zij in

schriftelijke opstellen geoefend worden. Men late hen

eene gebeurtenis schriftelijk verhalen , eene plaats ge

had hebbende plegtigheid beschrijven , schetsen van

schoone natuurtafreelen ontwerpen, enz. — Op deze

wijze, wordt de jeugdige inbceldingskracht opgewekt

en geoefend: men moet ‚evenwel zorg dragen , dat de

oefeningen steeds met den individueelen toestand des

kweekelings strooken , en langzamerhand in moeijelijk

heid toenemen.

b. Een voortreffelijk opwekkings — en oefeningsmid

del zijn korte en levendige verhalen‘: — geschiedenis

sen , fabelen, goed gekozene vertellingen zijn bijzon

der geschikt voor kinderen. Men vestige vroegtijdig de

aandacht der kinderen op het schoone en wonderbare,

door hetwelk de eindelooze wijsheid en liefde Gods

zich in de natuur, in de leiding van ‘s menschen lot

gevallen , voornamelijk in de gewijde geschiedenis open

baart. Wanneer de Bijbelsche geschiedenis , gelijk het

behoort, wordt voorgedragen, dat is: ingerigt naar

de vatbaarheid der kinderen, op eene aanschouwelijke

wijze , dan vindt het onbedorven kind zonder twijfel

hierin groot genoegen; het verplaatst zich onwillekeu

rig in de verschillendste toestanden, het leest niet

slechts, maar ziet en hoort, wat er ‘voorvalt. —

c. Door zulke oefeningen wordt een gelukkig ver

band der ideën bevorderd en de jeugdige ziel ver

krijgt eene schat van verhevene beelden en van goede

herinneringen. De inbeeldingskracht wordt voorzien

met vleugelen: onverhinderd kan zij zich verheffen ,

godsdienst en zedelijkheid kunnen er op die wijzeslechts

door winnen en rede en waarheidsliefde lijden er geene

schade door. Een kind op deze wijze gevormd, wan

delt nog rond in het paradijs der onschuld , ontwaart

allerwege de nabijheid der Godheid en openlijke spo

ren harer alles beheerschende liefde.

4. Men moet hct niet ontveinzcn: voorzigtigheid en
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groote voorzigtigheid is er noodig , zal deze overigens

voortreffelijke aanleg niet ontaarden; — de grenspa

len overschrijdende , beheerscht de fantasie maar al te

ligt rede en verstand, cn schandelijke, onzedelijke

denkbeelden besmeuren haar geheel enal. Wanneer

dit geschiedt, dan ontrooft zij den mensch den tot na

denken vereischten ernst, geeft der zonde nieuwe,

schier onweerstaanbare aanlokselen, oefent zelfs op

het ligchaam eenen zeer nadeeligen invloed uit en ver

hindert alle redelijke werkdadigheid. — In stede

van zich van de pligten van zijnen staat te kwijten ,

zweeft zoodanig mensch in eene denkbeeldige wereld

rond, voedt zich met hersenschimmen, dweept nu

eens met liet verleden, dan met de toekomst en vindt

in het tegenwoordige walg van elke ernstige bezigheid;

elk schuldeloos genot acht hij smakeloos en iedere

moeijelijkheid is hem onverdragelijk.

Het is maar al te waar, hetgeen Sailer over de don

mensch beheerschende inbeeldingskraeht zegt: Nu eens

maakt zij ons dermate warm, dat wij ons zelven voorbij

ijlen, — of windt ons op tot gewcldadighcid, die alles zou

willen breken; dan wederom maakt ons neergeslagen,

noodeloos angstvallig, God- en mensehensehuw; — Nu eens

veriveekt zij ons, maakt ons verwijfd, overdreven gevoelig,

dan weer verhardt zij ons en maakt ons ongevoelig; — nu

drijft zij onzen moed tot dolle vermetellìeid in ondernemin

gen, dan weer maakt zij ons bang door kinder-vertelscls en

ijdele woorden; met één woord, zij brengt ons gemoed niet

tot die zich gelijkblijvende kalmte en rust, zonder welke gee

ne werkzaamheid naar buiten redelijk zijn kan. Moral. ll B.

5. 156.

5. Het is derhalve van zeer groot belang, dat de

ze ontaardingen worden verhinderd. De opvoeder dient

te dezen einde vroegtijdig met den individueelen toe

stand zijns kweekelings bekend te zijn. Hij moet we

ten , in welken graad en ten opzigte van welke voor

werpen zijne fantasie bijzonder prikkelbaar is, — want

hierin heerscht onder kinderen eene zeer groote ver

scheidenheid. Ook hebben groote gevoeligheid der

10
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zenuwen, ligchamelijke gezondheid of ziekte , voedsel,‘

klimaat, ouderdom en geslacht, zekere reeds ontwaakte

neigingen , omgang met geëxalteerde menschen , door

gestane lotgevallen groeten invloed op dezelve. Het

moet nimmer aan den kweekeling worden veroorloofd,

zich met ijdele droomerijen onledig te houden en met

het hoofd in de hand zijnen kostbaren tijd met fanta

seren te verkwisten. Ziet men hem in zoodanigen toe

stand, dan make men hem op het verkeerde zijner

handelwijze opmerkzaam en spore hem aan , zich met

nuttige , althans andere geoorloofde zaken te verstrooijen.

Zelfs de onwilkeurige werkingen der fantasie gedurende

den slaap — de droomen kunnen door vastberaden

wil en door voortgezette oefening ten minste eeniger

mate beheerscht worden, hetgeen voor de zedelijkheid

in het geheel niet onverschillig moet geacht worden.

Men kan dit het best, door de inbeelding niet dan met

zuivere en geoorloofde denkbeelden te verrjken en daar

door voor eene met de zedelijkheid strookende ideën

verbinding te zorgen. Voorzeker de jonge mensch , die

zjne fantasie niet met iets onheiligs besmeurt, die in

wakenden toestand alle onzedelijke gedachte , elke zin

nelijke voorstelling aanstonds met diepen afschuw van

zich werpt, zal ook in den droom ongeoorloofde voor

stellingen bestrijden en verwerpen. » Wien dit niet

duidelijk is zegt Sailer, die heeft nog geenen blik in

zich zelven en geenen in het wezen der deugd gewor

pen. De dief steelt ook in den droom , de schrjver is

in den droom met opstellen bezig — en zoo zal ook

wel den held in den droom held zijn — dat is — ze

gevieren.”

g 69.

Vervolg.

1. Men zal na dit alles gemakkelijk beseffen , hoe

gewigtig het zj, al datgene van het kind te verwjde
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ren , wat zijne inbeelding kan bezoedelen of hetgeen

dezelve al te zeer opwekt, zoo als:

a. beelden en prenten, die het teeder gevoel der

schaamte uitdooven en gewoonlijk des te grooteren in

druk maken op de jeugdige ziel, hoe meer zij de

nieuwsgierigheid en de geslachtsdrift opwekken. Het

is , helaas! in vele hui-sgezinnen zoo ver gekomen, dat

men zelfs in de kinderkamer , in stede van een kruis

beeld , schaamtelooze mythologische afbeeldingen , schil

derijen , schandelijke onderwerpen voorstellende, aan

de muren vindt.

b. Den omgang met mensehen, die hunne fantasie

niet beteugelen, bijzonder, wanneer zij in tegenwoor

digheid der kinderen dubbelzinnige uitdrukkingen bezi

gen , zich schaamtelooze zinspelingen en ergenis-geven

de gesprekken veroorloven , ja welligt de kinderen met

zaken bekend maken, van welke— zj gelukkiger wjze

nog niets wisten. —

e. De lectuur van zoodanige geschriften, welke de

jeugdige fantasie te zeer ontvlammen, haar van uit de

wereld , zoo als zij is, in eene denkbeeldige verplaat

sen en met aanlokkende beelden en onzuiver genot op

vullen. Men kan, zoo men ‘niet willens en wetens

blind wil zijn, gemakkelijk zien , wat de lezing van

romans voor de jeugd (en mag ik er bijvoegen , ook

voor volwassenen) zijn moet.‚ Mogten ook de opvoed

kundigen zich er minder tegen verklaren , de ervaring

spreekt luide genoeg. Niet alleen verkrjgt, door der

gelijke lectuur, de inbeeldingskracht een noodlottig

overwigt boven de hoogere geestvermogens en geeft zich

over aan ijdele droomerijen; maar ook het hart wordt

ontzenuwd en wat het treurigste is, de godsdienstige

geest , de eerbied jegens ouders en overheden, de ach

ting voor de bestaande orde gaan verloren, men zuigt

verkeerde beginselen in en streeft, terwijl men zijne

ware bestemming uit het oog verliest, naar begooche

lende dwaallichten. Maar al te vaak is deze lectuur

allernadeeligst voor het ligchaam en wanneer zulke

mensehen zich tot een bepaald beroep besluiten , vin
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den zij allerwege Walging en verdriet, niet zelden hun

treurig leven door zelfmoord eindigende.

Zelfs het lezen van klassieke dichtstukken kan der

jeugd gemakkelijk nadeelig worden. Den tot rijpheid

des verstands gekomen man mogen zij nuttig zijn,

voor de jeugd is "oorzigtigheid noodig en zelfs Quin

tiliaìzus, een Heiden , wensehte reeds in zijnen tijd,

dat men met behoedzaamheid , niet slechts in de keu

ze der schrijvers, maar ook in de stukken der ge

kozen schrjvers moest te werk gaan. Instit. L. I. c. 14.

In eenen tijd, waarin 200 vele ouders ligtzinnig zijn ten

opzigte van de lectuur hunner kinderen, en men hij overi

gens brave menschen de godvergetene schriften der Fransohe

romanschrijvers op tafel vindt liggen, kon ik mij niet weer

houden, bij het afkeurend oordeel van eenen priester, dat

"an eenen geneesheer te voegen, wiens geleerdheid en men

sehenkennis alomme worden gewaardeerd. n Maar wat baat het

ons — zoo schrijft Hartmann —- alle mogelijke zorgvuldig-

heid bij de opvoeding onzer kinderen aangewend, de te vroe

ge ontwikkeling der kunnedrilt zoo veel mogelijk bij hen te-

gengegaan, hun karakter tot standvastigheid ‚gevormd, hun

ner ziel het streven naar het ware en goede en afschuw voor

het kwade ingeprent te hebben; wat baten ons onze zorgen,

onze waakzaamheid, onze moeite: wanneer nog overal de ver

leiding loert en door duizend listen en lagen datgene in een

oogenblik weder afbreekt, wat wij in jaren hebben opge

bouwd. Allertreurigst is het, als men ziet, dat zelfs de

meer edelaardige menschen die er toe uitgekozen schijnen,

om de deugd in haren goddelijken glans, en goede zeden,

met alles wat zij verhevens en bekoorlijks hebben, voor

oogen te stellen, ’s menschen natuurlijke geneigdheid tot het

ware , goede en schoone te bevorderen en hem door de too

verkracht der beeldende kunsten als ’t ware tegen wil en

dank gelukkig te maken — dat de menschen koppelaars der

ondeugd geworden zijn en de ondeugd op eene listige en ho’

ningzoete wijze vergiftigen en verpesten‘: ik bedoel schrijvers,

dichters en romanschrijvers. Allerwegen beroemt zich de

dichtkunst wegens den gewigtigen en weldadigen invloed,

dien zij van oudsher op de menschheid uitgeoefend heeft en

nog uitoefent, dat zij de ruwe menschennatuur verfijnt, het

gevoel voor het goede en schoone stemt en wijsheid en goe
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dezeden den mensch waard en dierbaar maakt. Dat de‘

dichtkunst dit alles vermag, dat zij dit ook hier en elders

reeds betoond heeft, dit geloof en beken ik zeer gaarne;

maar dat zij in lateren tijd op vele plaatsen het tegendeel

gedaan heeft, hiertoe behoeft men de bewijzen niet verte

zoeken. ‚la, er waren wijze dichters en daar zijn er nog,

die zich aan de wereld verpligt maakten, den mensch zich

zelven en zijne verhcvene bestemming leerden kennen, hem

de middelen tot zijne verdere volniaking aanwezcn en hem uit

de sluimering tot eene schitterende werkzaamheid riepen.

Maar velen van hen zijn lage, kleine zielen, vleijers der on

deugd en ellendige kruipers, die zich door een’ verachtelij

ken speculatie-geest laten regeren, hunne talenten verkwis

ten, om mode-ondeugden te huldigen en den bijval der wel

lustelingcn te verwerven. — Zij gelijken naar licdjcszangcrs ,

die het wel weten, dat een paar centen meer verdienen,

wanneer zij aan een halfdronken gezelschap vuile liedjes voor

zingen. — Men walgt er van , wanneer men ecnigeu onzer

(Duitsche) dichters en romanschrijwìrs , vooral de godvcrgete

ne Fransche ter hand neemt en vindt, hoe zij aan dc eene

zijde tot de deugd het woord voeren en op tien anderen,

door dartele zinspelingen, onkuische dubbelzinnigheden en

schilderingen van wellustige tooneelen, de verhccldiiìgskracht

der pas ontluikende jongclingerì en jonge dochters in vollen

gloed en al de zenuwen eens wellustelings in de hevigsle

spanning brengen. En zulke schrijvers denken daardoor nog

vernuft, gcestigheid en genie aan den dag gelegd te hebben‘!

De deugd in hare schoonheid te vertooncn , den mensch voor

‘al, wat groot en edel is, vatbaar te maken, hem tot men

schenliefde, zelfbeheerscbìng en grootmoedigheid aan te wak

keren , daar behoort grootheid toe van ziel en edele verhef

fing van den geest, maar om een wellnstig beeld af te schil.

dcren, eenen Sater door zoctsappige vuile scherts te‚doen

lagchen, daar behoort een zeer alledaagsch vernuft toe. Men

weet immers, dat, als het op vuile praat aankomt, ieder
v{jeestigr is, en dat het gemeen, 200 er iets onkieschs te ber

‘de gebragt wordt, terstond eene menigte van beelden in‘ ge-

reedheid heeft, die het weet op te disschen. En wie kan

het nadeel berekenen, hetwelk uit dit misbruik van mensche

lijke vatbaarheden voor de menschheid opkicmt? — Menig

‘een zou nog lang onschuldig voortgeleelìl hebben, had hij

niet in een ongelukkig uur _zulk een boek in handen gekre
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gen, hetwelk zijn bloed in gisting bragt en de eerste vonk

van onrijpen wellust in zijne ziel wierp. Hoe velen vindt

men er niet, die het bekennen , dat zij de eerste zonde der

zclfbevlekking eenen onzedigen roman of een dergelijk

gedicht beginnen? — Aan wien hebben vaak de levende ge

raamtcn hunne afschuwelijke gedaante te danken‘? Ellendi

ge, onzedelijke schrijvers, die om verachterlijk goud hunne

pen aan den wellust leenden, die van eene eervolle nage

dachtenis bij de nakomelingschap afzagen , doordat zij de lus

ten en de beluste inbeeldingskracht hunner tijdgenooten vier‘

den. . . . .

Wie doet hun zangen zwijgen? Ach zij klinken

Luide wijd en zijd in ’t rond.

Wie smoort die toonen? Ach! zij kweeken zonde

Al de eeuwen door. (Hartmann. o. e. bl. 219 en v.)

Verf.

d. Het onbe/zoedzame en bĳzonder he! menigvuldzge

bezoek der sc/zouwburgen. (1)

1. Wanneer het lezen van romans, van ridder- en

geestgeschiedenissen de jeugdige inbeelding reeds te

veel prikkelt en met onzuivere beelden opvult, hoe

veel te meer zijn deze nadeelen te vreezen, als derge

lijke stukken in het leven worden opgevoerd. Hier

wordt de verdichting door declamatie , door muziek en

ebaarden, door zang , door schitterend licht en door

e betooverende voorstelling aan het hart en aan de

fantasie als het ware opgedrongen en de zinnenbegoo

chelende opwekking, door alles wat de kunst vermag,

bevorderd. Indien wij ook , gelijk Sailer zegt, van

dit alles onze blikken afwenden, hoe kan dan nog

het schouwspel in het schouwspel, ik meen datgene

hetwelk de aanschouwers elkander geven, door een’

jong’ mensch worden aangezien, zonder door de be

smeurde zeden van het gemeen of door de domme ga

lanterie der groeten bedorven te worden?

1) Zoo als de schouwburgen thans zjn ingerigt, klinkt mij de uit-

drukking van den schrijver veel te zwak. Neen, voor elken christen ,

die prijs stelt op zuiverheid en deugd, is de bijwoning der schouwspe

len ongeoorloofd; en hoeveel te meer dan nog voor kinderen en voor

de opgroeijende jeugd! -— Vert.
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Men vergel. Biccardi Cap. XIX en XXV; Schröder: Ue

ber den einfluss des Schauspiels auf die bildung der Jugend.

Gotha. 1804. -—— ’

Is het raadzaam door kinderen zelven toneelstukken te la

ten uitvoeren? Milde wenscht te regt, dat zoo iets niet

plaats vinde, want, zoo ook de gekozene stukken geheel en

al onschadelijk zijn, worden toch de jeugdige spelers ijdel en

de openlijke bijval, die hun te beurt valt, \'oedt hunne ei

genliefde. De zucht tot het lezen en bijwonen van toneel

stukken wordt daardoor gevoed, en zelfs dit is gevaarlijk,

dat zij leeren gevoelens te veinzen en te uiten, die hunner

harten vreemd zijn. Gevaarlijker nog zijn de zoogenaamde

lrinderballen. Zij zijn even noodlottig, ten opzigte der ge

zondheid als der zedelijkheid. Wie denkt hier niet omville

keurig aan die dwaze ouders der oudheid, welke hunne kin

deren in de gloeijende armen van den afgod wierpen, en bij

dit barbaarseh schouwspel het akelig gehuil der slagtoffers

door oorverdoovend muziek verstikten. Men vergel. Milde II.

B. 5 95.

2. Eindelijk moet de opvoeding zorgen, dat niet

slechts eene zuivere maar ook eene verhevene reeks van

gedachten in de jeugdige ziel worde neergelegd. De

zonde worde b.v. nimmer als aanlokkend; maar altoos

als iets afsehuwelijks en noodlottigs voorgesteld; de

deugd integendeel moet in al hare beminnenswaardig

heid en bevalligheid worden geschetst; de godsdienst

als het grootste en tevens geheel onverdiende geschenk

des Hemels; de kerk als eene teer minnende moeder,

bezorgd om ons voor een beter leven optekweeken; —

het tegenwoordige leven als de zaaijingstijd; de dood

als een eindpaal onzer vreemdelingschap; God zelf als

oneindig heilig en regtvaardig, als vader en vriend van

allen , die hem beminnen, maar ook als regtvaartlige

straffer van het kwaad , die een ieder zal vergelden ,

naar verdienste.

De H. Schrift bevat eene onuitputbare verzameling van

zinnebeelden, waardoor schier alles, wat op aarde voorvalt,

eene hoogere beduiding verkrijgt en het bovenaardsche door

treffende symbolen wordt aanschouwelijk gemaakt. In dit

opzigt, verdient allen zielzorgers en onderwijzers aanbevolen
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te worden, het voortreffelijk werk van Bernard. Galura.’

Die religion in biblischen bildern und gleicheníssen.

g 70.

Vorming van het spraakoermogen.

1. Het is een aangeboren natuurdrift van elk le

vend ‚wezen , deszelfs voorstellingen, gevoel en gewaar

wordingen te willen uiten. De Schepper heeft, om

hieraan te kunnen voldoen, ook aan elk wezen , naar

gelang van deszelfs bestemming, het vermogen ge

schonken. Zeer hoog voorzeker verheft zich ook hierin

de mensch boven de dieren. Niet alleen ligt in de

houding des ligchaams , in zijne gebaarden, in de trek

ken van zijn gelaat en bjzonder in een geestvol oog

veel uitdrukking, — de schepper schonk hem daaren

boven het vermogen om zijne gedachten en gewaarwor

dingen door willekeurige, geartikuleerde toonen uit

tedrukken en ze door middel van zekere geschreven

teekens aan anderen verstaanbaar temaken. Demensch

kan denken, gelijk Sailer zegt, waar het dier slechts

dom en gedachteloos gevoelt, en hij kan spreken, waar

het dier slechts schreeuwt en gilt. ’s Menschen woord

is uitdrukking zijns verstands en dcwijl het dier ver

stand mist, ontbreekt het ook de spraak. Dierentaal

is alleen uiting van gewaarwording, menschentaal uit

drukking der gedachte. De taal des mensehen wekt

het verstand van anderen op , verbindt mensehen met

mensehen, werelddeelen met werelddeelen en hare

werking bewijst ’s mensehen voorrang in de schepping.

2. De vorming van dit vermogen is derhalve van veel

belang. Het denkvermogen staat zelfs met de beoefe

ning onzer taal in naauw verband en Garve beweert

teregt , dat niet alleen de mededeeling der gedachten,

maar zelfs het nadenken verlamd en verhinderd wordt,

wanneer men zijne denkbeelden slechts onvolkomen en

met moeite kan uitbrengen. (lok bij gansche volken,

ziet men de beschaving van het verstand met die der
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tale gelijken tred houden. De zaak wordt nog gewig

tiger , als men de bestemming van dit vermogen in aan

merking neemt. Onze gedachten en gewaarwordingen

juist aan anderen te kunnen mededeelen, is voorzeker

geene geringe gave. ’Wie weet niet, hoeveel er aan

gelegen lS , Izoe en met wel/se woorden, ons uit

drukken en dat dezelfde gedachten — op verschillende

wijze uitgedrukt — eene geheel verschillende werking

kan voortbrengen.

Spreken, denken en werken zijn onderling naauw ver

want. Het is echter te betreuren , dat in onze dagen zoovele

woorden in verkeerden zin worden gebruikt. Hierdoor wor

den de denkbeelden verward en door deze de grondstelliiìgen.

Valsche beginselen echter baren slechte zeden, bewimpelen

hare schande en drukken er den stempel op van algemeen

gangbare munt. Om deze reden, gaf reeds voor eenige ja

ren een ijveraar van het Rijk Gods den wensch te kennen

naar een Christelĳk woordenboek om in hetzelve de belang

rijkste begrippen voor verstand en hart te zuiveren en om ze

als fakkels te doen branden , ten einde den weg des Heils te

verlichten. Zoodanige verzameling kon ook gevoegelijk als

schoolboek gebruikt worden. Een soorgelijke proef, doch van

een ander standpunt uitgaande, heeft J. G. Pfister reeds ge

maakt, met zijne: Beíträge su einem Lexicon, aus dem

man die sprac/ze und den werth unseres zeítgeístes ntöge

kennen lernen. Würzbztrg 1825.

3. Het vermogen om zich verstaanbaar uittedrukken,

gelijk wij het hier beschouwen, hangt niet zoo zeer

van de spraakwerktuigen af , maar veel meer van de

ontwikkeling des geestes. » “Îant de mensch van ruwe

gemoedsgesteldheid spreekt ook ruwe taal op eenen

harren toon en naar mate hij zelf zachter, weeker en

bevalliger wordt, wordt ook zijne taal aangenamer.

Wie onjuist en verward denkt , zal ook duister en ver

ward spreken. Armoede des geestes openbaart zich het

eerst door de armoede der taal en overvloed van woor

den getuigt van overbeschaving der zeden, zoo wel wat

individuen , als volken betreft. (Hergenröthen) Indien

men derhalve verstand , oordeel, gevoel voor het be
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‚talnelijke en‘ schoone en de overige geestvermogens be

hoorlijk oefent en ontwikkelt, dan zal de taal, de

spraak van zelve goed zijn.

‘i. Ten einde echter deze oefening onmiddelbaar te

bevorderen , mag ‘

a. men niet vergeten , dat woorden , deels teekens

der gedachten , deels ook middelen zijn om gedachten

optewekken. Om deze reden , moet men kinderen niet

toestaan , datzij zich gewennen om hunne denkbeelden

onjuist aanteduiden of onverstaanbare woorden werktui

gelijk natespreken. — Wat zij verstaan, moeten zij

duidelijk en met eigene woorden noemen en hetgeen zj

lezen of spreken moeten zj ook verstaan. — Van dezen

grondregel moet men alleen uitzonderen het geval, als

oogere belangen geene uitlegging veroorloven. Im

mers soms moet de onderwijzer, bj het lezen en bij

het spreken, met opzet over zekere plaatsen of uit

drukkingen ongemerkt heenglijden, opdat jeugdige

nieuwsgierigheid er niet binnendiinge en het onbedui

dend voordeel van een nieuw denkbeeld gewonnen te

hebben , niet gekocht worde met verlies der zedelijk

heid.

b. Men zette tevens de vorming van geheugen en

fantasie ijverig voort. Dat sommige menschen, zelfs

geleerde , zich niet weten te helpen in hunne uitdruk

kingen, is gewoonlijk alleen gevolg van een slecht

woordelijk geheugen of van eene verdorde fantasie.

c. Het voorbeeld van diegenen , welke dagelijks met

het kind omgaan , heeft op zijne wijze van zich uitte-

drukken onberekenbaren invloed. Wanneer de ouders,

de dienstboden , welligt de onderwijzer zelf, zich ver

ward en onjuist uitdrukken, kan het niet bevreemden,

‚dat deze feil ook op het kind overgaat.

d. Wil men eindelijk het spreken op zekere begin

selen vestigen, dan moet de grammatica te hulp ko

-men, — dan moet het Wezen der taal bestudeerd

worden; doch het onderwijs in het spreken moet zich

niet alleen daartoe bepalen.



—155—

Wij willen hier nog aanstippen, hoe schadelijk het is,

als men de kinderen te vroeg en te gelijken tijde meer dan

eene taal wil laten leeren. De te groote menigte woorden

en de verscheidenheid der vormen maken het hoofd verward

en gewoonlijk kunnen zulke menschen in geene taal behoor

lijk hun gevoelen uiten. Het ware overigens te wenschen,

dat de jeugd er eene eer instelde om hare moedertaal goed

te spreken. Bij de Grieken , was het een spreekwoord: » Zij

ne moedertaal goed te spreken , strekt niemand tot eer, maar

wel is het schande , dezelve slecht te spreken.”

S 71.

Oefening van /zet mededeelingsvermogen.

1. Het is niet voldoende, dat de mensch de voor

werpen juist weet aanteduiden, hij moet ook de vaar

digheid trachten te verkrijgen om anderen , van het‘

geen waar en goed is te overtuigen en hen voor waar

heid en deugd te winnen. Hierin bestaat het mede

deelingsvermogen. Schoon het eene overdrevene eisch

zoude wezen, vorderde men van ieder’ kweekeling,

dat hij redenaar of dichter moest worden , mag toch

deze aanleg in geenen mensch geheel ongeoefend blij

ven. Deszelfs vorming kan middelĳ/e of onmiddelĳk

geschieden.

2. Mddelĳk;

a. Door beoefening der taal. Hoe meer iemand in

de taal geoefend is, hoe beter hij hare verscheidene

vormen en wendingen zich eigen gemaakt heeft, des

tebeter zal hij zijne gedachten en gewaarwordingen

kunnen uitdrukken. ‚

b. Door scherping van het in- en uitwendig aan

schouwingsvermogen. Om iets juist, aanschouwelijk

en levendig voor te stellen, moeten wij hetzelven dui

delijk en juist gevat hebben.

e. Door vorming der fantasie. Immers, door dit

vermogen, kunnen wij de indrukken in hare vorige

frischheid en levendigheid hernieuwen, het veelsoortige

‚
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in een beeld te zamen nemen en ons in eenen vreem

den toestand verplaatsen. ’

d. Door formeele en materieele vorming van verstand

en oordeel. »Uit verzuim dezer voorbereiding,zegt

Milde I B., S 157 , spruit het voort, dat vele jonge

lingen, na gedurende onderscheidene jaren, met eene

menigte regelen van stjl, van rede en dichtkunst be

kend gemaakt te zijn, en, nadat zij met de studie der

beroemste schrijvers zich onledig gehouden hebben,

het eenvoudigste opstel niet vervaardigen kunnen —en

dat zij in de opeenstapeling van ijdele woorden,

onpassende figuren en hoogdravende spreekwijzen de

schoonheid en kracht hunner redevoeringen en gedich

ten zoeken. De opvoeder zij boven alles bezorgd , het

denkvermogen te oefenen en hj zal in zijnen kweeke

ling de stelling bevestigd zien: » Rem bene provisam

verba non invita sequuntuf’ 1).

3. Ûnmiûldelzj/z wordt dit vermogen geoefend , door

in den jongen mensch de smaak voor hetgeen doelma

tig, SC/ZOÛĲ en krachtig’ is te vormen en hem ver

volgens hierin te oefenen. Hoe men den zin voor het

schoone moet opwekken, zullen wij later ontwikkelen;

geven hier slechts eenige wenken:

a. Men toone aan in geschriften , die naar hunnen

aard wel geslaagd zijn en tevens de vatbaarheid des

leerlings niet overtreffen, hoe veel er aan gelegen ‚is ,

met welke woorden men eene gedachte uitdrukt ; -hoe

hier de woorden en zinnen geplaatst zijn, waarin de

doelmatigheid , het verhevene, het karacter van stijl

en voordragt bestaat, waardoor ze ÜZIĲSClIOUWCIÌjk en

levendig worden, enz. -— Men late den leerling aan

een goed opgesteld thema iets veranderen en doe hem

dan gevoelen, hoe zeer het door elke verandering aan

kracht en uitdrukking verlieze.

b. Heeft men ’sjongelings zin voor het schoone op

gewekt, is hj vatbaar geworden om wat verheven en

1) d. i. Wanneer eene zaak goed doordacht is, volgen de woorden

van zelve.
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goed gezegd is, te beseffen , dan make men hem ook

op meer fijne schoonheden opmerkzaam en met kunstig

lijke wendingen, figuren, enz. bekend. Een zeer goed

middel om hem te oefenen , bestaat in het verbeteren

van gebrekkige opstellen , ten einde hij het gebrekkige

leere inzien.

Men zie Milde. IB. S 258 en volg. Rollin: la man.

bol. I. ch. De leerling moet echter, hoe schoon de modellen ‘

ook zijn mogen , die hem worden voorgelegd niet aan slaat’

sche navolging en afschrijverij gewend worden; maar al te

vaak wordt van de gewone verzameling van kernachtige ge

zegden en schoone uitdrukkingen van klassieke schrijvers mis

bruik gemaakt. De jongemensch is er van zelf te zeer toege

negen om gedachteloos natepraten en bijeen te lappen, zon

der behoorlijk onderscheid, zonder besef, of die schoonheden

in zijn thema op hare plaats staan. ’—

4. Indien de kweekeling iets meer moet worden dan

recensent van de voortbrengselen van anderen; -—— zal

hij zelf leeren werken, dan moeten ook gepaste oefe

ningen hierbij worden gevoegd. In dit opzigt,

a. worde acht gegeven op zijn leeftijd , op den graad

zijner ligchamelijke en geestelijke ontwikkeling en op

andere omstandigheden, in welke hij zich bevindt. Te

vergeefs zoude men hem onledig houden, met hetgeen

boven zijnen kring gelegen is. —

b. Men klimme langzaam op, zonder hier of daar

wat overtespringen. Eerst kan men den leerling wat

hij gelezen of gehoord heeft, op zijne wijze, laten na

vertellen , met of zonder eigene opmerkingen; vervol

gens spore men hem aan, merkwaardige voorvallen ,

een reisje , schoonheden uit de natuur te beschrijven ;

later leere men hem , zich in eenen anderen toestand

te verplaatsen en zoo klimme men met het oog op zijn

toekomend beroep steeds naar boven. Het komt er

minder op aan , hoe lang werk hebbe om zijne vor

mingslinie door te loopen, dan wel of hij het met

vrucht doe.

c. het verbeteren der gemaakte opstellen, wach

te‚ zich de leeraar voor overdrevene gestrengheid, door
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welke hij ligt in den beginne moedeloosheid zou kun-

nen veroorzaken. geve aan de zaak zoodanige

wending, dat de leerling zjne feilen zelf inzie en ver

betere.

d. De oefeningen moeten, deels sc/zrzftelĳk , deels

mondelinge plaats vinden. Er zijn vele menschen, die

hoe zij ook hunne tong tot hunnen wil hebben, zich

schriftelijk zeer slecht weten uittedrukken, terwjl inte

gendeel anderen zeer vlug zijn om iets optestellen en

met moeite mondelings hunne denkbeelden kunnen ui

ten. De oorzaak hiervan moet zeker ten deele in vlug

heid of in traagheid van geest of in vreesachtighcid ,’

enz. gezocht worden , doch ook meest altijd zal gebrek

aan oefening mede ten gronde liggen.

e. Men make ook den jongen mensch bekend met

den uiterlijken vorm, met titulatuur en andere uitdruk

kingen, b.v. bj het briefschrijven, zoo als de tjd zulks

vereischt.

g 12.

Genezing van formeele geestgebreken.

1. Bij den geest , zoo wel als bij het ligchaam kun-

nen tijdens zjne ontwikkeling afwijkingen en verhinde

ringen plaats vinden. Ontstaan deze door ziekelijken

toestand des ligchaams , dan behoort derzelver genezing

tot den werkkring des geneesheers; hebben zij echter

hunnen grond in den geest zelven, in verslapping of in

overspanning van zekere vermogens , in eene verkeerde

gemoedsgesteldheid of ook in eene ondoelmatige opvoe

ding, dan moet de opvoeder handen aan het werk

slaan. Zulke gebreken zijn b.v. verstrooijing, onoplet

tenheid , zwakheid van geheugen , eene verdorde of in

tegendeel te weelderige inbeeldingskracht, onjuistheid

in denken en oordeelen, botheid -—— of integendeel

laatdunkenheid, te veel vertrouwen op eenige inzigten,

zucht tot redeneren , enz.

2. Zelden slechts , zal de opvoeder er in slagen om
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dergelijke gebreken geheel uitteroeijen. Hij moet even‚

wel doen, wat hij kan en hetgeen S 24 en verv.‘ge

zegd is, zal hem hier zeer te stade komen. zorge

zoo wel het gebrek zelf, als deszelfs bron juist te ken

nen en dan worde met kracht de bron gestopt, het ge

brek tegen gewerkt, zonder moede te worden en de

‘hoop te verliezen. Uit hetgeen afzonderlijk over de

vorming van ieder geestvermogen gezegd is, kan men

gemakkelijk afleiden , hoe deszelfs ontaarding moet te

gen gewerkt worden. —

Men vergl. Milde, 1. B. S 262 en verv.; Hoflzauer: un

Ìcrsuehungen über die krankheiten dcr Secle. Halle 1803.

Úarus: Psychologie. Ruland, betrachtungen über die be

grife von gemüthskrankheiten. Wurzburg 18Û1. Maass: ue

ber die einbildungskraeht. Halle 1797. —

g 73.

Áanleiding tot verdere zelfontwikkeling.

1. De mensch moet, gedurende de jaren zijns aard

schen levens, niet alleen zijne kennis trachten uit te

— breiden en te vermeerderen , hij moet tevens de ver

mogens zelven voortdurend oefenen, door oefening scher

pen en het ideaal van ware geestbeschaving naderbij

brengen. Dit betreft vooral de hoogere vermogens:

verstand, rede , oordeel , de echt christelijke kloekheid

en die in de H. Schrift zoo vaak geprezene wijsheid,

welke wandelende in licht en in liefde , Gods even

beeld in den mensch doet schitteren.

Dit kan de mensch niet door studie alleen verkrijgen,

maar hiertoeis noodig een demoedig en tegelijk vertrouwvol

gebed en naarstig gebruik der bereids ontvangene talenten;

want, wie met hetgeen hij heeft, zal gewoekerd hebben , zal

nog meer ontvangen. Men vergl. Jac. I. 5. Luc. XIX. 24 en

verv. —

2. ’sMenschen geest streeft uit zijnen aard naar de

ze volmakmg. Zoo zijne opvoeding trouwens niet ge
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heel verwaarloosd is, zal hij in zich eene geheime

aandrift gevoelen naar geestelijken wasdom; niemand

wil gaarne als onverstandig of als dom beschouwd wor

den. Het is meermalen te regt opgemerkt, dat-de

meeste menschen liever hebben, dat men hun ‚zwak

heid des harten , dan domheid van geest verwijte. Die

aandrift is vooral jonge menschen zeer levendig,

wanneer zij, van hunne prille jeugd af aan, doelma

tige opleiding gcnoten. Er ligt iets onuitsprekelijk be

koorlijks in het bewustzijn van verkregene kundighe

den; van daar, dat als wij eens zijn begonnen te den

ken , wij niet meer kunnen ophouden. Hoe meer de

geest verlicht wordt, destemeer haakt hij met smach

tend verlangen naar de bron des lichts. ‘

3. Indien echter deze aandrift in den kweekeling

aanwakkering mogt behoeven , dan a. make men hem

dikwerf op het schoone , verhevene en nuttige vanwa

re beschaving des geestes opmerkzaam; —

b. men verhale hem uit de geschiedenis ‚van uitste

kende mannen , op welke wijze , en door welke mid

delen zj die hoogte bereikten, op welke- zij hun ei

gen geluk en dat der menschheid bevorderd hebben;

e. de opvoeder zelf zij het levende voorbeeld van

onvermoeide en goed geregelde vlijt. Niets heeft meer

invloed op den kweekeling, dan wanneer hij innen meester altoos en overal wakkeren ijver voorgees

telijke volmaakheid, levendig belang voor alles , wat

waar, nuttig en goed is opmerkt en daarbij zijne , met

geen hartzeer verbondene, zielevreugde over dagelijks

gemaakte vorderingen gadeslaat. ‘

4. Beeds S 52 hebben wij aangestipt, hoezeer de

geestvermogens door overspanning en eenzijdigheid, door

verkeerde gemocdsgesteldheid en bijzonder door vroege

uitspattingen der kunnedrift verzwakt worden. Het is

derhalve uiterst noodzakelijk, dat niet alleen de jonge

mensch vaderlijk tegen dit alles gewaarschuwd , maar

ook daarvoor zooveel mogelijk bewaard worde. “rare

godvruchtigheid en de daarmede verbondene zuiverheid

van zeden zijn de grondslagen van ware geestbcsoha
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ving; want ware wijsheid woont niet in het land der

wellustelingen en zij wil haar verblijf niet nemen in

een ligchaam, ’t welk der zonde is overgegeven.

I. 4.

Welke waarschuwingen ieder’ jongen mensch in ’t bijzon

der, bij zijne intrede in de wereld, als een reispenning zijn

mede te geven, moet, naar zijne hem eigendommelijke zwak

heid, en naar de-gevaren, aan welke hij is bloot gesteld ,

worden beoordeeld. Zoo hij neiging tot oppervlakkigheid, tot

beuzelarij , tot fantastische windinakerij heeft verraden, moe

ten ouders en opvoeders dit punt bijzondere aandacht wijden.

DERDE HOOFDDEEL.

‘VORMING VAN HET GEVOELVERMOGEN.

g 74.

Voorafgaande bepalingen.

1. Door het kennis-vermogen ‘plaatsen wij de voor

werpen als hetware tegenover onzen geest, vatten ze

in bepaalde begrippen te zamen, gaan van bekende tot

onbekende over en gebruiken dan van dezen voorraad

des geestes, naar elang wij dezelve tot onze bedoe

lingen behoeven. ìln gelukkig diegene, welke zich

zelven en hunne bestemming goed kennende, — alles

van Eenen afleiden en op Ee-nen alles terugbrengen!

(Imit. Christi. I. B. 3 K.) Behalve dit-object-ivewaar

nemingsvermogen, bezit de mensch ook nog een subjec

tief, door hetwelk hij zich door den invloed van zekere

voorwerpen op deze of gene wijze aangedaan gevoelt.

S 50. Deze soort van waarneming noemt men het gevoel.

11
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2. Ook dit vermogen is eene overgroote weldaad des

Scheppers en een nieuw bewijs zijner wijsste voorzor

gen. Wij zijn trouwens door‘ zoo vele en door de

meest verscheidene dingen omgeven en met dezelve

in gedurige aanraking , en hoeligt zouden wij door deze

beschadigd worden, zoo wij hare verhouding tot ons

niet aanstonds konden gewaar worden.

WVÎe toch kan zich van alle dingen behoorlijke kennis

verschaffen en hoe vaak zoude het verstand met deszelfs

waarschuwing te laat komen É" ‚In een zedelijk opzigt,

zelfs moet het gevoel de uitspraak der rede zeer dikwerf

vooruitloo en.

3. Waiiheer de invloed van zeker voorwerp met ons

vermogen strookt, dan schijnt ons hetzelve aanneem

baar: wij vinden ons ten opzigte van dat vermogen be

vredigd en noemen dan dit gevoel aangenaam,‘ — on

aangenaam integendeel, als het tegen overgestelde plaats

vindt. ‚ Hieruit volgt, dat er in den mensch zoo veler

hand gevoel bestaat, als vermogens bezit en met de

Zlnnelijlíö. en bovenzinnelijke wereld aanrakingspunten

heeft. Dit gevoel is dan eens zwakker, dan heviger

en wel:

a. objectief‘ rigt zich de graad des gevoels, naar de

maat der overeenstemming of der niet overeenstemming

met onzewerinogens en neigingen.

b. Subjectwj‘ IS het gevoel niet slechts zwakker of

sterker, maar ook geheel verschillend, naarmate wij

minder gevoelig zijn of naarmate op dien oogenblik ons

gemoed gestemd is. Van daar, dat het zelfde voorwerp,

bij verschillende mensehen, gelijktijdig verschillende

gevoelens kan opwekken. Zelfs een en dezelfde mensch,

kan , door dezelfde zaak , op verschillende tijden , bij

veranderde gemoedsgesteldheid, geheel verschillend aan

gedaan worden. Men denke b.v. aan den geheel tegen’

strijdigen l!i(lI‘‚t1l(., dien het klokkengelui op ons maakt,

wanneer het ons een hartverheffend feest aankondigd en

wanneer het ons de ter aarde bestelling van eenen dier

‘baren vriend herinnert.

4. Ook dit vermogen verdient alle aandacht des op
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voeders. Is ‘het gevoel behoorlijk gestemd en geleid ,

dan verzoet het ons dagwerk op aarde, opent ons harte

voor het reinste genoegen en verspreidt over ons gan

sche bestaan zekere bekoorlijkheid. Was is b.v. schoo

ner en verhevener voor ons , dan het zachte gevoel,

’twelk ontstaat uit den vertrouwelijken omgang met

edelaardige menschen , uit het‚bewust zijn, van eene

goede daad verrigt te hebben of uit de vriendschap en

de aangename nabijheid Gods? En, hoezeer verheu

gen wij ons over den omgang met echt gemoedelijke

menschen?’ Schoon deze gewaarwording op zich zelve

geene hoogere waarde bezit, zoo bevat toch dit ge

voel in zich de kiem van edele denkwijze, zoo ten

minste het gevoel door de rede behoorlijk bewaakt en

geleid wordt. Dit wordt nog duidelijker, wanneerons het tegendeel voorstellen; — hoe stuitend toch is

de mensch, wiens gevoel voor het goede, ware en

schoone uitgedoofd of ontaard is? — ‚

5. Doch, hoe schoon en weldadig het gevoel ook

zijn moge, moet het evenwel altoos door de rede , zoo

als het christendom deze voorlicht, worden beheerscht.

Het gevoel zelf 1s blind, en waar de rede niet ter zjde

staat als gids, wordt het een blinde leidsman. En hoe

danig moet de rede het gevoel bestieren? Ook deze

vraag wordt opgelost door den hoofdregel van alle ware

opvoeding, door het gebod aller geboden: »V0edt den

mensch zoo op, dat zijne ware bestemming voor tijd

en eeuwigheid kunne bereiken” S8. Geen gevoel mag

derhalve deze bestemming weerstreven, maar het moet

met alles in harmonie gebragt worden , wat hare be

reiking kan bevorderen.

Milde merkt te regt aan , dat het bijzonder in onze dagen

noodzakelijk is, het gevoel doelmatig tc leiden, dewijl van

de eene zijde een geheel verkeerd, dweepend lllijsticisme,

eene gevaarlijke sentimentaliteit, een aesthetisch overdreven,

verfijnd gevoel wordt gekweekt, terwijl van de andere zijde

juist dit edelste gevoel vaak geheel miskend wordt. II B. 5 2;

Niemeĳer I_ en lll B.; Ebcrhard: Vom erkennen und Emp

linden. Berl. 179Û. — Zeer juist is de opmerking van den
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ÏHeer Schcltenza, dat weekheid van opvoeding en teerhartig

lieid geen fijnheid van gevoel bevordert noch veroorzaakt. De

‘vrouwen, zegt hij, en inzonderheid onze beschaafde dames,

‘staan meestal in die meening. Zij bedriegen zich echter. Ver

wijlilheid ontstaat wel langs dezen weg en verwijfdheid gaat

met zenuw zwakte en gevoeligheid hand aan hand; maar dat

is geen fijn gevoel. Verwijfdheid staat zoo weinig met een

edel en fijn gevoel in verband, dat men bij zeer verwijfde

standen, volken of individns juist de grootste hardvochtigheid,

wreedheid en onregtvaardigheid heeft; aangetroffen.” —- 1)

lmlerdaad levert de geschiedenis sclirikwekkende voorbeelden,

tot welke barbaarschc wreedheid zoodanig verfijnd gevoel in

staat is. Vert.

g va.

Ver/leerling , dat deze vermogens nÌetn/er

zwakt worden.

1. Gelijk het teedere bloemenknopje, door ongunsti

gen invloed, in deszelfs ontwikkeling zeer ligt schade

kan worden toegebragt , zoo gaat het ook met gevoel,

bijzonder met het hoogere en edelere. Dit geschiedt

voornamelijk :

‚a. door gebrek aan opwekking. Zinnelijk gevoel

ontwaakt vanzelf, maar het hoogere behoeft aanprik

keling en invloed van buiten. Zoo dit ontbreekt, blijft

het kwijnende en de kiem zelve gaat allengskens ster-’

ven. Wanneer daarenboven de uiterlijke invloed het

opwekken‘ van edel gevoel nadeelig is; als zij, die het

kind omgeven , de teedere kiem nog, eer uitbot,

verstikken , — wat zal men’ dan verwachten? — Het

gevoel wordt verzwakt door te vroege inspanning des

kinds tot geestelijken of ook bloot werktuigelijken ar

beid , S 17 en 42; door eene drooge en dorre behan

deling der onderwerpen. b.v. van godsdienst — of ze

deleer; door te ruwe, tirannieke opvoedingswijze,

wanneer men het kind altoos met hardheid, onder

1) S. P. Scheltema, over opvoeding enz. p. 137. Amstord. bij Joan.

Mulder. 1842.
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bedreigingen , verwjtingen en straflen , bejegent S 19‘.

Door gevoelloosheid van ouders en onderwijzers; ein

delijk, door de kinderen of anderen, welke eenig goed

gevoel openbaren , te bespotten en belagchelijk te ma

ken. Niets toch is meer in staat, de eerste en teedere

kiemen van edel gevoel in jeugdige harten te verstikken,

dan bijtende spot en de geesel der satijre.

b. Door ondoelmatige opwekkingsmiddelen. Wan

neer men b.v. den kinderen zeker gevoel wil opdrin

gen, hen door straffen en bedreigingen daartoe wil

dwingen ofhen wegens gevoel wil beloonen. Dit toch

is — kinderen leeren /uicheleîz en het gevoel verstik

ken. Het sijmpathetisch gevoel verzwakt door de ge

woonte van die dingen te zien , welke het gewoonlijk

opwekken. Immers , waarom zijn wondheelers en

zieken-oppassers soms zoo gevoelloos , wanneer zij an

deren zien lijden — waarom anders, dan omdat dit

voor hen iets gewoons, iets alledaags is? Te hevige

opwekkingsmiddelen verzwakken mede het gevoel:winden het gemoed te zeer op, en op de inspanning

volgt verslapping; het wordt onverschillig jegens het

geen dagelijks voorvalt. -—

c. Niet zelden ook wordt het gevoel door zekere

heerschende grondslellingen , en neigingen, zelfs door

ligchamelijke toestanden verhinderd. Wie zich b.v.

alle menschen als slecht, elken deugdzame als eenen

huichelaar voorstelt, ‘of wie meent dat het volk uit de

lagere klasse, door het noodlot tot lijden is gedoemd;

dat het niet waardig is , zich met hetzelve te bemoei

jen, die zal in die mate ongevoelig, onmedelijdend

en hardvochtig zijn , naarmate hij door vooroordeelen is

beneveld. —

2. Uit het voorgaande,‘ kan men gemakkelijk afme

ten‘, wat ouders te verhoeden, te vermijden en te ver

wijderen hebben ,‚‚ten einde dit vermogen niet bescha

digd worde. Het zonde van hunnen kant eene groote

verkeerdlieid zijn , zoo zij onder het voorwendsel van

ontaarding des gevoels voor te komen, hetzelve poogden

uittedooven. Wanneer‚ nevens de tarwe ook onkruid
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groeit, moet men toch deswege de tarwe zelve niet

uitroeijen.

Milde ll B. 5 5 en v. Het krehsbuchlein von Salzmann

bevat ook in dit opzigt, voortreffelijke wenken.

5 7e.

er/zoedi-îzg van /zet overalrevene.

1. Het gevoel moet nimmer bovenmate opgewekt of

tot een’ te hoogen graad gespannen worden. De ge

waarwordingen des gevoels moeten ligt bewogen baren

zijn , op welke de ziel zacht en kalm naar hare be

stemming dobbert, maar geene hevige branding, die

ons tegen klippen of tegen het vijandelijk strand ver

— plettert. — Dit overdrevene kan zelfs bij het’ edelst

gevoel plaats vinden en het is als dan te noodlottiger.

Welk gevoel toch is edeler dan zuiver godsdienstig?

Maar welke onheilen kan het niet veroorzaken , wan

neerhet of in mijstieke beuzelarij ontaardt, of wat

erger is, de rede benevelt en tot de ergelijkste toonee

len van dweepende‘woede aanleiding geeft. In de

jeugd , is het gevoel natuurlijker wijze vuriger , dan in

rijperen leeftijd.‘Het jeugdigvuur begint allengs wat

nittedooven , en het is niet mensehenkundig, wanneer

men jongelingen euvel duidt, dat zij de kalmte en

matiging van grijsaards niet bezitten. Intusschen ver

dient het alle aandacht, bij prikkelbare gemoederen te

zorgen , dat het vuur niet in woedende vlammen los

breke. —

2. Aanleidende oorzaken van overdrijving des ge

voels zijn : ‚

a. Een zwakkelijk en juist deswege prikkelbaar ze

nuwgestel ,

b. Een levendige , ligt ontvlambare — of door lec

tuur van romans bereids ontvlamde inbeeldingskracht.

Ten opzigte van het godsdienstige gevoel hebben

/ujjpermĳstisc/ze geschiedenissen en overclreveîzc asceti
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sche geschriften dezelfde uitwerking, als de romans

ten opzigte van het zinnelijk gevoel.

c. Gemeenzame omgang met teergevoelige en geëxal

teerde mensehen. — Eindelijk kunnen plotselinge, on

- gewone toevallen in ’smenschen'leven diepen indruk

maken , welke zekere sporen in de ziel achterlaten ,

die bij de minste aanleiding ‚soms op nieuw het gevoel

bovenmate opwekken en in eene overdrevene stemming

plaatsen. —

‚3. Er is derhalve groote opmerkzaamheid noodig: —

phijsieke en geestelijke bewerktuiging des kweekelings,

vroegere opleiding, lectuur en omgang en alles wat op

zijnmindividualiteit invloed oefende , moet in aanmer

king worden genomen. Dewijl tusschen gevoel en fan

tasie zeer vele aanrakingspunten bestaan, kan hier bij

na alles wat S 69 van de beteugeling der inbeelding

gezegd is , op het gevoel worden toegepast.

Men vergel. Milde. lI B. 5 9 en verv. —

\

5 77.

Àlgemeene middelen.

Üpwekking en leiding zijn hier wederom hoofdpun

ten. Opwekking is, gelijk wij zoo even zeiden , voor

al ten opzigte van het hooger gevoel onontbeerlijk.‚

Het lager gevoel ontwaakt trouwens gewoonlijk genoeg

van zelf en behoeft niet zoo zeer opzettelijke aanprik

keling, als wel eene wijze beperking binnen aangewe

zene grenzen. Het hoogere gevoel is ook voor den

eenen mensch minder groot en minder nuttig, dan voor

anderen; deze behoefte wijzigt zich naar de subjectieve

vatbaarheid des kweekelings en deels ook naar zijn

toekomend beroep. Geen mensch is, wel is waar,

geheel onvatbaar voor het schoone, ware en goede, en er

is ook geen stand in de maatschappij, waarin dit ge

voel niet noodzakelijk moet geacht worden; doch ge

lijk de een er meer vatbaar voor is‘ dan de andere,

zoo vorderen ook ontegenzeggelijk alle standen niet
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denzelfden graad van ontwikkeling. Wat zoude Îm-

mers de eenvoudige landman , met zijne‘ ten hoogsten

toppunt gedrevene verfijning, bj de vervulling van

soms zeer walgelijke beroepspligten , aanvangen?

2. De voornaamste opwekkingsmiddelen zjn: —

a. Men make den jongen mensch, bij iedere gele

genheid, op alles opmerkzaam, wat zjn nog onbe

vooroordeeld gemoed , voor het schoone, ware goede

en heilige kan innemen. Men bezige daartoe’ natuur ,

geschiedenis en schoone kunsten. Men zorge voor

juistheid, maar vooral voor aanschouwelĳk/leid en le

vendigheid der voorstellingen; want het gevoel hangt

meer van de fantasie , dan van de rede af. Hierbij

is oefening noodig en de toepassing van zedekundige

grondregelen op vele‘ praktische gevallen is zeer aan

bevelenswaardig. — Men vergl. het ”lehrbuch von

Bernard Galura.

b. De kweekeling moet zoo veel mogelijk in eenen

toestand geplaatst worden, in welken door alles wat

hem omgeeft, zijn gevoel ‚ten goede wordt opgewekt.

Als door gewoonte , verkrijgt hij alsdan een walg van

alles wat smakeloos en onedel‚ is; als door instinct,

wordt zijn gevoel gekwetst. — Hij gevoelt zich on

wel, allerwege, waar het goede, schoone en ware

wordt uit ’t oog verloren. Gelukkig het kind, ‘twelk

in een kring mag opgroeijen , waar allen die het om

geven eenen christelijken levenswandel ten toon sprei

den; als het in allen opmerkt diepen eerbied jegens

God, vreeze van Hem te mishagen, tucht- eh eerbaar

heid en hun gansche leven een zachte weerschijn op-

levert van het schoone , welgeregelde en goede. ‚l

c. Ouders en opvoeders moeten niet slechts zelven

ingenomenheid bezitten voor het hoogere, maar ook

hunne levendige deelneming in hetzelve door hunne

handelwijze aan den dag leggen — ook, zonder er

aan te denken, dat zij der jeugd tot voorbeeld moeten

verstrekken. De bj elke gelegenheid geuite oordeelen‘

en de daarmede overeenstemmende handelingen der

ouders maken te diepen indruk op de weeke kinder
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harten, dan dat deze in staat zouden zijn weerstand

te bieden.

d. Eindelijk wake men over de bewaring der jeug-’

dige onschuld en men onderhoude bij de jeugd’ eene

vrolijke, door geene hartstogt verontruste gemoedsstem

ming. Zoodanig kind heeft in zijn binneste gevoel

voor het goede; in zulk een hart vindt al wat edel

is weerklank. Maar wee het kind, als zijn gemoed

door haat en afgunst wordt verteerd; wanneer het be

wustzijn van geheime schuld áls eene slang aan de

hartader knaagt! Gelijk de teedere bloesems aan de

vruchtboomen dooi’ de nachtrijp worden vernield,

zoo wordt ook het hooger gevoel, reeds bij deszelfs

ontwikkeling, door onedele togten geheel uitgedoofd. —

g 7e.

Vervolg.

1. Het gevoel moet niet alleen opgewekt, maar ook

zoodanig geleid worden, dat het ’s menschen ware be

stemming bevordere , althans hiermede niet strijde.

Men zorge dien ten gevolge , dat het gevoel overeen

/îome met de voorwerpen, op welke /zet Ôetrekking

‘ heeft , altoos ondergeschikt zij‘ aan hoogere’ doelein

den en niet alleen bloeĳe , maar ook vruchten ople

vere.

2. Er zijn menschen, die bij de kinderachtigste za

ken door een hevig gevoel zijn aangedaan, terwijl zij

integendeel bij veel gewigtiger zaken, ja soms bij de

allergewigtigste koud en gevoelloos blijven, en , wan

neer ook in dit geval hun gevoel nu en dan eens ont

vlamt, gelijkt het aan de vlam van eene stroowisch,

welke in een oogenblik in vlammen staat, maar ook

even spoedig weer is uitgedoofd. Vaak schuilt onder

die gevoeligheid gekunsteld gevoel (affectatie): men

wil ten minste den ‘schijn hebben, gevoelig en goed

aardig te zijn. Meest ‘altoos echter ligt deze feil in

eene ongeregelde inbeeldingskracht. — Dewijl deze
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afwijkingen vooral bij kinderen voorkomen , moet de

opvoeder zorg dragen , alle huichelarij en gemaaktheid

te verwijderen, verstand en fantasie, benevens vast

beradenheid te vormen , en , op deze wijze , van lie

verlede hun karacter vastheid bezorgende, worden zij

van luimen onafhankelijk, en niet door elken indruk

voortgestuwd ,‘ leeren zij, volgens redelijke gronden,

hunne handelingen inrigten.

3.‘ De jonge mensch moet vroegtĳdig zijn gevoel

leeren beheerschen en deszelfs werking onderwerpen

aan pligt en welvoegelijkheid. Men kan het niet ont

kennen: deze beheersching is moeijelijk, maar zij is

belangrjk. Er zijn trouwens weinig menschen, die

aan den stroom van hun gevoeLkunnen weerstaan en

die hem door de rede binnen zijne oevers weten te

houden , en toch is het dure pligt, dat alles wat in

ons omgaat, voor zoo verre het van onzen vrijen wil

afhangt, aan de rede, — en de rede aan Gods wet

ten onderworpen zijn. Om deze moeijelijke zelfbe

heersching gemakkelijker te maken, spore men:

a. Den kweekeling aan om zich zekere gemoedskalmte

en vastberadenheid te verwerven, terwijl men hem

waarschuwe tegen elk te zeer opgewonden gevoel, —

hoe edel het ook zjn moge. In patientia ÍJCSÍTĲ

possidebitis animas -cestras , sprak de Verlosser. Luc.

XXI, v. 19. en Gods geesLwoont niet in vernielenile

stormwinden, niet in schrikwekkende aardbevingen,

ook niet in verwoestende vuurvlammen , maar in het

zachte ruisschen ‘der zoele avondluchh. III. Kon. XIX,

11. Verg. Luc, IX, v. 55.

b. Bijaldien hij zich reeds door zijn gevoel tot ver

keerde stappen heeft laten voortslepen, make men

hem ,‚ in kalmen toestand, op het gevaarlijke , onge

paste en nadeelige van zijne handelwijze opmerkzaam.

Men toone hem in voorbeelden van anderen aan , tot

welke dwaasheden de mensch in staat is, wanneer hj

zich , zonder rijpen raad, door zijn gevoel laat leiden

en zich aan ras voorbijgaande indrukken ovcrgeeft.

Hoe zeer dankte David de verstandige Ábzjgaïl, om
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dat hj, door hare Wijze maatregelen, afgezien had van

zijn ’ in de eerste opwelling gemaakt, plan van bloedige

‘vraakneming op het huis van Nabal? — I. Kon.

XXV, 32 en v. ”

4. Men zorge , dat het gevoel "oor hetgeen edel en

goed is werkdadig worde. Een goede boom moet

niet alleen bloeijen , maar ook goede vruchten voort

brengen. Zoo ook ‘s menschen hart. Het is, helaas!

geene zeldzaamheid, dat men zich meteen zachtaar

dig gevoel te vreden stelt en daarin behagen vindt,

schoon het geheel onvruchtbaar blijft. Menschen met

Weeke harten en teedere zenuwen , kunnen zonder diep

geroerd te zijn, geenen ongelukkige beschouwen.

Doch, wanneer zij het hierbij laten berusten enniet

helpen, waar zj kunnen, zijn zij geene ware menschen

vrienden. Zoo vlejen zich sommigen met zeker ge

voel, dat hun godsdienstig toeschijnt en in stede van

te doen , hetgeen de godsdienst beveelt, wiegen zij zich

met eenzijdige voorstellingen van Gods vaderliefde in

slaap , volgen hunne teugellooze togten in en verbeel

den zich van Gods eeuwige regtvaardigheid niets te

vreezen te hebben. ‘

De beroemde Graaf Fr. L. von Stolberg zegt met waarheid:

nPrikkelbare, gevoelige zielen worden zeer gemakkelijk door

heilige gezangen , geestelijke geschriften, goede leerreden ge

roerd. Velen echter zullen met de hand op het hart moe

ten bekennen, dat de indrukken kortstondig waren en geene

sporen achterlieten. Zij verheugden zich met de snel daar

heen vliegende pijl, die suisende de lucht doorkielft, welke

zich aanstonds weer aan een sluit. De pijl was voor hunne

harten bestemd en vloog over hunne hoofden heen. Zooda

nige, snel voorbijgaande aandoening en kunnen hun zelfs schade

lijk zijn, 200 zij er zich iets op laten voorstaan. Zoo het

hart zich niet overgeelt aan den wille Gods, dienen zulke,

in zich, goede en schoone aandoeningen tot niets” Buchlein

T011 der liebe, p. 115.

5. De‘ opvoeder hechte derhalve geene waarde aan

bloot gevoel, maar dringe aan op werkdadige uitoefe

ning van hetgeen edel en goed is, Hij herinnere vaak

\
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de kinderen aan des Verlossers uitspraak’: ‚»l’eder boom ,

die geene goede vruchten voortbrengt, zal uitgeroeid en

in het vuur ‘geworpen worden. Niet degene, die tot

mij zegt: Heere, Heeze , zal het Hemelrijk binnen

gaan , maar hij, die den wil volbrengt mijns Vaders,‘

die in den Hemel is.” Math. VII, 19. Vergl. Jac.

II, 15. I. Joh. III, 17 en volg.

g 79.

Leidiîzg der zinnelĳke gewaarwordingen.

’sMenschen eerste gevoel is het zinnelijke; — aan

gename‘ of onaangename indrukken, welke op zijn

ligchaam gemaakt worden, veroorzaken hetzelve van

zijne geboorte af aan. Schoon dit gevoel bijna geheel

dierlĳk kan genoemd worden en aan velerlei ontaar

ding is blootgesteld, mag het echter niet uitgedoofd

worden. Het streven om den mensch geheel gevoel

‘loos te maken voor allen niterlijken invloed ‘is niet

slechts een vruchtelooze strijd tegen de gebiedende ei

schen der natuur , maar is ook strijdig met des Schep

pers wijze bedoelingen. Wat zoude de mensch wezen ,

zoo niets indruk meer op hem maakte? Hoe zoude

hij, bij volslagene gevoelloosheid , behoorlijk zorg dra

gen voor zijn leven en zijn bestaan , en vooral, hoe

zoude hij in het lot van anderen kunnen deelnemen?‘

Qui sibi nequam, om‘ bonus? Niemand, die zich den

mensch in zijne volmaking voorstelt, ontwerpt zich’

van hem het beeld‚eens gevoelloos geworden l/Vilden.

2. Dewijl door de zonde van het eerste’ menschen

paar de harmonie tusschen geest en vleesch verbroken

is, heeft men vele voorzigtigheid noodig om te verhoe

den , dat het zinnelijk gevoel in den mensch niet den

baas spele en alles beheersche. Deswege spreekt de

goddelijke openbaring zoo dikwerf van zelfverloochening,

van kruiziging des vleesches , van het afsterven van zin

nelijke , met den geest strijdende lusten . en van

geduldige verduring van ’slevens ellende en bezwaren.
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‘ ‘3. En hiertoe moet ‘zonder twijfel reeds in de jeugd

‘de grond worden gelegd. Wie als jongen enkel door

zinnelijke lust geleid wordt, zal als man zich zelven

niet beheerschen. De opvoeder moet, om die reden ,

zoo vroeg mogelijk , zonder juist het gevoel geheel te

onderdrukken, het zoodanig onder bedwang brengen,

dat het "s menschen ware bestemming niet slechts niet

in den weg zij, maar zelfs bevordere. Dewijl wij ‘

hierover bj de zedelijke opvoeding spreken zullen ,

verwijze ik hier op hetgeen S 16 en 33, over het voor

deel eener vroeg gevormde gewoonte, en over verstan

dige harding , en vooral op hetgeen herhaaldelijk over

kinderlijke vreeze Gods is gezegd geworden.

Men vergelijke: ĲMeiners vermischte philosophische schrif

ten, II B. Tíedeman, Systeinder stoïschen Philosophie.

S 80. ‚

Ûntwikkeling van het Sympat/zetisc/z gevoel,

‘1. Door sympathetisch gevoel wordt aangeduid het

medegevoel of de welwillende deelneming in het ge- ‘

luk of ongeluk van ‚anderen. Dit gevoel openbaart

zich niet alleen bij den mensch, maar ook bj het

dier , ten opzigte van alles wat eenige blijken van ge

voeligheid openbaart. — Het is‚ eene bron van inner

lijke en edelaardige vreugde en eene vruchtbare kiem

van schoone daden. Terwijl het bloot zinnelijke ge

0

voel ’s menschen hart egoistisch tezamen trekt en doet

ineenkrimpen, heeft het sympathetisch de strekking

om het te verruimen‘, opdat het zich beminnend naar

alle zijden uitstrekke en zich zelf vergetende, anderen

gelukkig poge te maken.

2. Voor zooverre‘ echter dit gevoel alleen afhangt

van teedere zenuwen en van een zwak gestel, en

wanneer geene vonk van hooger‘ leven het bezielt , ligt

het nog buiten het gebied der zedelijkheid en kan om

dezereden gemakkelijk ontaarden. Men moet dien ten
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gevolge , bij de opwekking en leiding van hetzelve va"

le voorzorgen gebruiken.

De opvoeder moet in de eerste plaats alles verhoe

den , waardoor dit gevoel wordt uitgedoofd.

Dit zoude geschieden :

a. Wanneer het den kinderen wierde toegestaan,

dieren te pijnigen en te plagen. Behalve toch, dat dit

met des scheppers liefderijke -bedoelingen stijdt, die

’ wel de dieren tot ons nut, maar ook tot een , met hun

ne natuur strookend , geluk bestemd heeft , wordt door

hunne mishandeling het hart vervvilderd en zulke men

schen ziet men later maar al te dikwerf jegens hunne

natuurgenooten wreed en gruwzaam worden. Dewijl

vooral de jongens zich aan deze mishandeling van die

ren schuldig maken , moet de opvoeder hen bijzonder

in dit opzigt teregt wijzen. Hoe schoon is ook hier de

wetgeving des O. Bonds , welke bij iedere gelegenheid

op eene zachte behandeling der dieren aandringt. Zie

‘II B., Mozes; XX, 10—23; III. XXII, 27; V.

XXII, 6. Spreuk. XII, ‚10. Jonas IX , 10. Verg.

Lehrbueh von Galura, S 67; Salsmann’s Krebsbuch

lein.

b. Door de bereids S 75 opgegevene aanleidingen ,

namelijk, door te dikwerf anderen te zien lijden , door

vooroordeelen jegens de armere volksklasse; door vij

andige gemoedsstemming; door bijtende spotternij , als

‘kinderen ergens deelneming aan den dag leggen, en

vooral, wanneer de kinderen zelven hard behandeld

worden; want liefde wordtslechts doorliefde opgewekt.

3. Wanneer deze hinderpalen uit den weg worden

geruimd , zal het kinderlrart zich van zelf voor edelaar

dige deelneming openen. Het teeder kinderhart is

van natuur gevoelig en deze gewaarwordingen zijn ons

‘‚ dermate van natuur eigen, dat iedereen een hartvoch

tig, gevoelloos mensch als een onmenseh beschouwt.

Men kan en moet intusschen ook bijzondere opwekkings

middelen bezigen , voornamelijk:

a. Boezeme men de jeugd van jongs af achting en

liefde in jegens alle menschen , en hoe verheven is hier ‘
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wederom de leer van onze heilige Godsdienst! Zij

leert ons niet alleen , dat allen eenen gerneenschap

pelijken stamvader hebben, dat ieder mensch naar Gods

evenbeeld is geschapen en dat wij allen voor éénen

hemel bestemd zijn; maar zij werkt nog indrukwekken

der op ons gemoed, door ons te verzekeren, dat

God ons allen bemint en wel, zonder op aardsche

voorregten of op het bezit van geld en goedte letten.

Oneindig langmoedig, verdraagt Hij zelfs den zondaar,

verleent hem tijd tot bekeering, en gelijk de goede her

der een afgedoold schaap opzoekt, zoo ook zoekt God

den zondaar , opdat hij zich bekeere en leve. Uitlief

de jegens ons allen, daalde Gods Zoon uit den Hemel,

werd mensch en offerde zijn leven voor ons op. Een’

onzer medemenschen verachten — is dus zoo veel, als

het bloed verachten van den Godmensch, die hem

heeft vrijgekocht. In Christus en door Hem , zijn wij

allen kinderen van éénen Ilemelschen Vader , ledematen

van één ligchaam , van ’t welk Christus het hoofd is en

allen hebben wij, als zijne erfgenamen, aanspraak op

één erfgoed — het rijk des Hemels , waareen eeuwig en

onuitsprekelijk geluk op ons allen wacht. — Ja, de

godsdienst gaat nog verder: zij toont ons in elk onzer

broeders en bijzonder in elken armen , den Verlosser

Zelven. Hij zelf lijdt in den armen honger, dorst,

naaktheid enz. , en alles wat wij arme natuurgenooten

goeds bewijzen , zal de Begter van levenden en dooden,

naar zijne eigene verzekering , aanmerken als aan Hem

zelven bewezen. Hoe zouden teedere onbedorvene kin

derharten voor menschelijke ellende ongevoelig kunnen

blijven , wanneer deze en dergelijke voorstellingen hun

dikwerf en met warmte worden ingeprent!

b. Voorbeelden en schetsen van liefdevolle deelne

ming aan het geluk en ongeluk van anderen zijn ook

zeer geschikt om het jeugdige hart te ontvlammen. De

H. Geschiedenis is te dezen opzigte wederom rijk en

Christus zelf is hier ons eerste voorbeeld, — —

die altoos deelnemend, altoos medelijdend , al weldoen

de , rondtoog en niemand troosteloos van zich liet weg
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gaan , die tranen stortte bij het graf zjns vriends Laza

rus , en die zelfs over het Profetenmoordend Jeruzalem,

waar de schrikkelijkste dood hem verbeidde , zijne me

delijdende tranen niet kon weerhouden!

c. Hoe vermogend echter al deze opwekkingsmiddelen

‘zijn mogen, zullen zj toch op den duur onvruchtbaar

blijven, bijaldien ouders en opvoeders datgene wat zij

het kind voorstellen , niet zelven beoefenen. Als het

voorbeeld ontbreekt, zal alles vergeefsch zijn.

S81.

Vervolg.

Bj de opwekking van het sijmpathetisch gevoel,

moet nog bijzonder opgemerkt worden, dat de opvoe

der niet bloot medelĳden jegens ongelukkzjgen , maar

ook hartelĳke en vrolĳke deelneming in het geluk

van anderen moet aankweeken. Dit andere bestand

deel des sijmpathetischen gevoels is veel moeijelijker

dan het eerste. Men behoeft niet zoo veel zelfbe

heersching ‚‚ om medelijden te hebben met ongelukki

gen , als wel om anderen het geluk , ‘t welk hun ten

deel valt, opregt te gunnen. Onder vrienden zelfs ,

wanneer zij bloot gewone menschen zjn , is hartelij

ke deelneming in onderling geluk zelden geheel zuiver

en onvermengd. Te regt toch noemt Euripides den

nijd de grootste en algemeenste van alle ziekten , die

onder de menschen heerschen en Cicero zegt niet on

aardig :’ wij hebben vele vijanden, maar benijders zijn

bjna allen. De oorzaak van dit verschijnsel ligt in de

‘ den mensch , na zijnen val , zdo beheerschende eigen

liefde, welke oogenblikkelijk zich gekwetst gevoelt,

als anderen een geluk te beurt valt, ’t welk wij zel

ven wenschen. In de opvoeding moet derhalve gezorgd

worden, dat het jeugdige hart van deze etterbuil, ge

lijk Socrates den nijd noemt, gezuiverd worde. De H.

Schrift bevat zeer passende voorbeelden om het lage

en schandelijke van deze ondeugd en van hare gevol
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gen voor oogen te stellen. — Doch het eenige nim

mer falende middel is ook hier wederom —— kinderlij—

ke "rees Gods — voortdurende en ware godvruchtig

heid. -—— .

Hoe vroeg soms de nijd zich openbaart, verhaalt ons de

H. Augustinns: n Ik zelf, zegt hij, zag een door afgunst ver

magerd kind. Het kon nog ‚niet spreken en evenwel wierp

het, bleek als het was, zijne nijdige blikken op zijnen me-

dezuigeling.” Conl‘. l. B. Men vergl. Sailers Moral. ll. B.

5 160.v Christ. Moral von Georg. Biegler I. B. S 205.

2. De opvoeder zoude zich zeer vergissen , wanneer

hij in het denkbeeld verkeerde, dat bj lie‚t sijmpathe

tisch gevoel’ geene overdrijving of ontaarding te vree

zen Ware. — Hartelijke deelneming in geluk en onge

luk van anderen moge schoon en edel zijn: ook die

deelneming moet door de rede geleid worden. Het is

echter eene onveranderlijke wet der rede , dat elk ge

voel zoodanig moet beheerscht en geleid worden, dat

daardoor onze tjdelijke en eeuwige bestemming worde

bevorderd. Met deze wet zoude strjden:

a. Elke overdrevene weekheid des gevoels, zoodat

de mensch de indrukken van zijn’ ligt bewogen hart

volgende , zich naar ieders grillen plooit en niet zelden

zelfs onregtvaardigheden bedrijft, om anderen wel te

doen. Deze overdrevene goedheid des harten, die oor-

zaak is, dat men niemand zeer durft doen, dat men

niemand iets onaangenaams durft zeggen , — niemand

iets vdurft weigeren , wordt vaak eene gelegenheid tot

zonde , vooral, wanneer zulke mensehen hooger gezag

bekleeden en in het gebieden van anderen, indien

zachtemiddelen niet baten, voor de goede zaak kracht

dadige maatregelen moeten aanwenden. Een voorbeeld

van dezen aard schetst ons de H. Schrift in den Hoo

gepriester Heli. I. Kon. 2 en v.

b. Overdrevene gevoeligheid, waardoor de levendige

deelneming de grenzen der welvoegelijkheid en van

hoogere pligten overschrijdt. Deze sentimenteele ge

steldheid openbaart zich bij mensehen van een zwak

12
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îzenuwgestel, vooral hij jonge dochters en derzelve:

gevoeligheid wordt zoo wel door dieren als menschen

‘opgewekt. — Er ligt, gelijk wij S 78. aanstipten,

vaak zekere‚ gemaaktheid ten gronde. Het verdient

echter in hooge mate de aandacht des opvoeders. —

Het is trouwens zeer gewigtig, dat de jonge mensch

goedaardigheid met onomkoopbare gewetens ‘trouw en

vastheid van karacter leere verbinden , met een woord ,

dat —de rede over zijn hart wake en het beheersche. —

c. Evenzeer moet ‘er gewaakt ‘worden, dat het

‘sijmpathetisch gevoel niet, (welligt zonder dat de kin

deren ‘zich zelven daarvan bewust zijn) in de kunne

drift ‚zetele. Immers niet slechts in den ouderlingen,

te gemeenzamen en gevoeligen omgang van kinderen

‘van beide geslachten , maar ook met huns gelijken en

zelfs met geliefkoosde huisdieren ligt vaak deze gehei- ‚

me neiging verscholen , die hen drijft en boeit — en

eindelijk — maar al te dikwerf en te vroeg verwoes

ting aanrigt. ‚

Men vergel. Carus, Psijchologìe I. B. Camper Ueber emp

findsamkeit und empfindelei in pädagogìscher hinsicht. ‚Eber

hard: Ueber den werth der empíindsamkeit. Halle 1786.

S 82.

,Van het aest/zetisc/z gevoel.

Dit gevoel ontstaat uit de beschouwing of de ont

dekking van het schoone. Dan wat is schoon? Het

is eene dwaling, wanneer men het schoone enkel in

de harmoniesche zamenwerking der deelen , of in de

gelijkmatige, te zamen overeenstemmende indrukken,

welke zekere voorwerpen op ons maken , of in ‘t alge

meen, zoo men het in de ervaring zoeken wil. Het

schoone is geen uit de ervaring ontleend denkbeeld

(geen empirisch); maar een vernuft-idée — een voort

brengsel der rede. Even gelijk de mensch — als re

delijk wezen — het denkbeeld van het ware en zedelijk

goede in zich draagt, zoo ook ontwaart hij in zich
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met minder of meerdeflbewustzijn het denkbeeld van

het schoone , en alhoewel het oorspronkelĳk se/zoone

onbegrijpelijk en onuitsprekelijk is, zoo ziet hij toch

in de zinnelijke en geestelijke wereld daarvan den

weerschijn , en wanneer een hooger genie hem bezielt,

tracht hij dit oorspronkelijke schoone in tijdelijke vor

men natebootsen. ‘

De waarheid, heiligheid en het oorspronkelijk schoone is

God zelf en het is onze taak om ons dit eeuwig toonbeeld

meer en meer gelijkvormig te maken. Al het geschapene

is slechts in zoo verre schoon , waar en goed, voor zoo verre

het eene terugkaatsing is van het goddelijke. Van daar de

hartelijke uithoezeming van den H. Augustinus, toen geene

zinnelijke hegoocheling zijne oogen meer benevelde: »Te laat

heb ik u bemind, O — eeuwige schoonheid, Gij, die 200

oud en evenwel altoos nieuw zijt; te laat heb ik u gekend ,

te laat u lief gehad! enz.” —— ‘

2. Daar het schoonheids-denkbeeld een product der

rede is , zijn alleen redelijke schepselen voor aest/ìetisc/z

gevoel vatbaar. noemden reeds S 62 deze vat

baarheid de hoogere fantasie , die zich van de lagere

inbeeldingskracht hemelsbreed onderscheidt. Terwijl

deze zich onledig houdt met zinnelijke voorwerpen

natebootsen , ontwaart gene het schoone ĳ zich zelf,
vormt hieruit vbezielende idealen , tracht ze te verwe

zenlijken en gevoelt innige vreugde, dat God alles zoo

schoon en zoo heerlijk geschapen heeft. Zie Psalm 103.

Dit zelfde heeft ook betrekking op het groote en verhevene.

Het aesthetisch gevoel is overigens van gemengden aard. Het

veroorzaakt niet slechts een zuiver geestelijk genoegen, maar

het werkt ook, op eene aangename wijze, op het zinnelijk ge-

deelte van den mensch. Vandaar, dat in betrekking op de

zuiverheid en waarde van dit gevoel een groot verschil plaats ‚

vindt, naarmate het namelijk in meerderen of minderen

graad op het lagere of het hoogere bestanddeel van den

mensch zijnen invloed doet gelden.

De vatbaarheid voor het schoone ligt, ten minste

als aanleg ,‘ in elken mensch , schoon het niet bij allen
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even levendig en werkdadig is. Niet alle vogelen zijn

adelaren, niet allen vliegen even hoog. Veel -— zeer

veel hangt ook hier weder af van de phijsieke en gees

telijke bewerktuiging des menschen en van de opvoe

ding’, zoo als deze van jongs af zijn deel was. Men

vindt wel in ieder’ mensch, _ die niet geheel verwaar

loosd werd , het denkbeeld van het schoone en zekere

neiging, die hem, gelijk een vriendelijke bewaarengel,

zacht, maar ‘toch ' schier onweerstaanbaar derwaarts

drijft; doch, in de toepassing van dit denkbeeld op

afzonderlijke voorwerpen, merktmen zeer ‚groot ver

schil op. Hetgeen den fijn beschaafden mensch in

verrukking brengt, kan den onbeschaafden verveling

baren en omgekeerd. 74. Dit kan ons te minder

bevreemden; dewijl, de toepassing der ideën van

regt en waarheid op afzonderlijke gevallen, dezelfde

verscheidenheid plaats vindt. Nog veel grooter is het

onderscheid , wanneer het de uitwendige voorstelling

en nabootsing van het schoone betreft. ’

‘ S 83.

Ïervolg.

1. Het zal wel geen betoog behoeven, dat het ge

voel voor het schoone, geregelde -en harmonische in

iederen mensch opgewekt en tot zekeren graad gevormd

moet worden. »Gebrek aan smaak of verkeerde smaak

is ook bij den zoogenaamden gemeenen man geen wen

schenswaardige toestand en wij verheugen ons, wanneer

wij smaak voor zindelijkheid, eenvoudigheid, gevoel

voor de schoonheden der natuur en voor harmonie bij

hem ontdekken. ,

Wie kan behagen vinden in stuitende ruwheid , in

smakeloozen opschik , in geheel verkeerde keuze en rang‘

schikking van huismeubels? En toch is dit alles een

natuurlijk gevolg van verwaarloozing der vorming des

aesthetisohen gevoels. Deszelfs vorming kan eene bron

worden van het reinste levensgenot, zj is verheffing
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vanruwe dierlijkheid tot- ware humaniteit, zelfs een‘

bevorderingsmiddel van ’smenschen zedelijkheid”. Mil

de. Reeds als vatbaarheid alleen, verheft dit gevoel

den mensch boven alle andere redelooze wezens, en

wordt nu‘ die vatbaarheid doelmatig ontwikkeld enge

leid, dan verschaft zij onsde zuiverste genoegens des

levens en bevordert onze werkzaamheid. Aan de ide

alen van voor het goede, met geestdrift, bezielde ge

moederen, heeft de menschheid de edelmoedigste on

dernemingen ‘en de schoonste kunstgewrochten te danken.

Schiller zegt over de aesthetische opvoeding: n Smaak vor

dert maat en welvoegelijkheid; al wat hard, geweldadig en

laag is, stuit, op den smaak terug. ’— De beschaafde mensch

verkrijgt‘ daardoor zekere heerschappij‘ over zich zelven: nog

meer bevrijdt de smaak den mensch‘ voor het geweld des in

stincts. Het gemoed wordt wel alleen door hem tot vreugde

gestemd, maar dat enoegen wordt heen evoerd tot een be

hagen in het edele? harmonische en vohiiaakte. De aanlok

king tot het slechte en lage wordt voor de vierschaar des smaaks’

reeds afgewezen , alvorens zij voor de regtbank der rede verschijnt.”

Zonder ‘uist aan deze bewering alle waarheid te ontzeggen, wil‘ ik

alleen liìierbij aanmerken, dat de aesthetische vorming alleen

dan de zedelijkheid inderdaad bevorderen zal , wanneer zij met

een vast geloof en met kinderlijke godvruchtigheid hand aan

hand gaat. Als dit niet het geval is zal de smaak de on

deugd wel verfijnen, maar ondeugdzal ze blijven, en hoe

aanlokkelijker de vorm is, welke zij aanneemt, des te gevaar

lijker zal zij wezen. Nooit was de zedelijkheid te Athene die

per gezonken dan onder Pericles, toen evenwel aesthetische

verfijning ten hoogsten top gestegen was. Zoo ook in Rome onder;

Keizer Augustus. Zie ‚Kornman: Sybille der Religion.

2. Wij bepalen ons tot de opwekking en leiding van.

dit gevoel. ‚ ‘

Om het optewekken:

a. Worde‘ het kind dikwerf opmerkzaam gemaakt

op het schoone en wondervolle in Gods heerlijke schep

ping. Hoe zoude een nog onontwijd gemoed onvat

baar blijven voor edel gevoel , zoo het de oogen ge-

opend wordt voor de tallooze weerkaatsingen des —o0r-‘

‘spronkelijk sohoonen, zoo als zich deze in alle rijkcrr
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Welk onuilsprekelijk gevoel doortintelt niet des jonge-

lings borst, als een wijs opvoeder, in eenen helderen

nacht, hem den sterrenhemel toont, in wiens onmete-

lijke ruimte zelfs de weelderigste fantasie zich, van

verwondering opgetogen, verliest! --— En hoe gemak-

kelijk kan zoodanige beschouwing dienstbaar worden

gemaakt aan ’s mensehen zedelijke en godsdienstige

verhefling!

b. Men poge het kind van lieverlede met welge-

slaagde kunstgewrochten bekend te maken, hetzj dat

deze, door de bekoorlijkheid der beeldende‘ kunsten,

hetzij door welsprekende , verhevene taal, hetzij door

muziek en gezang op het gemoed invloed uitoefenen.

Men make het kind opmerkzaam, waarin hier de schoon-

heid ‚gelegen is, waarom het sc/zoon kan genoemd

worden enz , — of, men spreke in hunne tegenwoor-

heid met anderen‘ over de aesthetische waarde dezer

kunstvoorbrengselen. Zjn echter deze van menschen

afkomstig, dan is er groote voorzorg noodig, dewijl

het schoone maar al te vaak tot opwekking der bui-

tendien genoeg gewekte zinnelijkheid of tot onteering

van het heilige gemisbruikt wordt. — Wie zal b.v.

den jongeling of de jonge dochter durven bekend ma-

ken met afbeeldingen, bij wier beschouwing hun nog

onbesmeurd gemoed geërgerd en hunne onschuld met

gevaren bedreigd wordt? ‘

c. Er is in ‘t algemeen ‘veel daaraan gelegen , in

welken kring de jonge mensch opgroeije. Waren de

Alheners ten tijde van Plato en Menander meer smaak-

vol dan andere volken , ‚— zoo hadden zij dit buiten

twijfel voornamelijk aan hun vaderland te danken.

»Des kweekelings gezonde zin moet derhalve be-‘

waard blijven, zegt Hergenröther; — al het lage,

afschuwelijke en stuitende moet van hem verwijderd

worden; de uitwendige indrukken, die op hem ge

‘maakt worden , moeten aangenaam en liefderijk zijn ,

enz. ; — op deze wjze ontluikt het jeugdig gemoed ,

als eene schoone bloem onder debloemen der natuur.
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Zijne ontwakende kracht ontleent aan de schoone vor

men der natuur den‚maatstaf , naar welken hj later

alles beoordeelt en alles inrigt.

d. Men kan vervolgens ook gebrekkige opstellen of

teekeningen aan den kweekeling voorleggen, op dat hij

het gebrekkige aanwijze en verbetere. Eindelijk kan

de theorie van het schoone meer licht verspreiden over

en grondstellingen opleveren , voor hetgeen men vroe

ger, door goeden smaak geleid , reeds begrepen had.

Men late derhalve door de theorie de praktijk volmaken.

Men vergelijke :' Niemeijer I. en Ill’. B. Eberhardi ‘Hand

buch der Aesthetik. Halle 18Û6. Bambach; uher die bil

dung des gefúhles fur das schöne. Milde II. B. S 32. Rol

lin, lìeflexiorìs sur le gout. o. c. "

I

g er.

Vervolg’.

Het aesthetisch gevoel heeft wel degelijk behoefte

aan leiding. Het is even schadelijk als onzinnig, wan

neer men beweert, dat de kunst van alle andere hoo

gere belangen onafhankelijk is, en dat geen ander

doel heeft, dan het schoone voortestellen. Immers‘

onmogelijk kan haar einddoel zijn , om, zonder acht

te geven op godsdienst en zedelijkheid , aan alle voor

werpen , zonder onderscheid , zelfs aan ondeugden

eenen bekoorlijken vorm te leenen, maar alleen om‘

het waarlijk schoone in ‘smenschen gemoed teschet

sen , om op die wijze den mensch voor het edele en‘ ’

goddelijke te ontvlammen. Hoe schoon derhalve som

mige kunstgewrochten zijn mogen, hoe zeer zij aan

alle regelen der kunst ook beantwoorden — de kunst

zelve wordt geschandüekt, wordt verlaagd, als zj

de slavin wordt der zinnelijkheid , als zij als boeleer

ster der wellust en der goddeloosheid ‘srnenschenhart

tot zonde lokt, hem van zijne ware bestemming af

trekt en, verleidelijk als zj is, gelijk eens de schoo
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ne Dalila, den door zinnengenot benevelden Samen——

aan zijne vijanden overlevert. —

Het is wel waar, dat eigelijk alleen datgene schoon is,

wat zedelijk goed is, of het geen de strekking heeft, het ze

delijk goede in ons optewekken, doch de tot het zinnelijke

overhellende mensch neemt de zaak geheel‘ anders/op. Hij

zoekt het schoone alleen in den vorm en vindt daarin door

gaans te meer welgevallen, naarmate de voorstellingen met

zijn naar genot hijgend harte meer overeenkomen.

De eerste voorwaarden is dien— ten gevolge, dat de

aesthetische vorming niet ten nadeele verstrekke van

godsvrucht en zedelijkheid. Wat zal den mensch al

zijne verfijning en zijn sehoonheids gevoel baten, als

hij daardoor schade lijdt aan zijne ziel? Neiging en

fantasie staan onderling in een naauw verband. Gelijk

de ontwaakte neiging daarmede overeenkomende fan

tasiën opwekt, zoo ook op hare beurt, wekt de fanta

sie tot dus verre nog sluimerende neigingen. En wat

moet men dan van de kunst niet vreezen, als zij hare

tooverkracht aanwendt om wellustige en zinnenstreelen

de voorstellingen te schetsen, jeugdige losbandigheid,

zinnelijke liefde en ruw genot, als ’smenschen hoogste

goed , aftemalen? —

Sailer heeft bewezen, dat het verval der godsdienst altoos

het verval‘der kunst na zich sleept. Men leze ’smans “er

handeling: nUeber die verbindung der religion mit der kunst

I. B. der beitriige zur bildung des geistlichen. Munchen

1809. Als de wetenschap zich‘van God afwendt, wordt zij

een bcdricgelijk dwaallicht en de magt der kunst een doode

lijke giftbeker. ‘ ’

2.‘ De opvoeder moethet aesthetisch gevoel niet ver

men, ten nadeele van andere vermogens: verstand,

rede, oordeel mogen door hetzelve niet verdrongen,

zelfs niet verhinderd worden. Hoe schadelijk is het

niet, als de jonge mensch alleen bezield voor het

schoone, ’t welk geheel zijne ziel heeft ingenomen,

zijne beroepspligten verzuimt, al hetgeen op de kunst

geene betrekking heeft, met walg verrigt en voor het
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maatschappelijk leven geheel ongeschikt wordt? De

zelfde zorgvuldigheid is ‘noodig ten opzigte van het

groote en verhevene. Wordt, in ’sjongelings hart,

deze zucht te zeer geprikkeld , dan is het te vreezen,

dat hij hierdoor opgewonden, alleen zijn roem in het

groote en ‚buitengewone zal zoeken , het gewone en

alledaagsche zal geringschatten en verwaarloozen. Het

groote en verhevene is even als het schoone een aan

genaam en zacht rustperk voor den vermoeiden wan

delaar, van waar hij van tijd tot ‚tijd een heerlijk

uitzigt geniet en waar hij eene verkwikkende lucht

inademt, maar ‘waar hij niet altoos kan verwijlen;

hij vertoeft er eenige oogenblikken en zet dan zijne

wandeling voort op het pad, door de voorzienigheid

hem aangewezen. — ‚

3. Bij de vorming van het schoonheidsgevoel , moet‘

ook vooral de betrekking en het waarschijnlijk te kie

zen beroep des kweekelings worden in ’t oog gehou

den. Voor den landman , voor den koopman en voor

meisjes uit den burgerstand, zoude een hooger graad

van aesthetische vorming meer schaden dan voordeelig

zijn. ‚Immers, — de ondervinding kan het leeren —

zoodanige overbeschaving dient slechts om hen onte

vreden te maken met hunnen stand en om hunne be

zigheden , die zij te laag vinden, te verwaarloozen.

4. Mogte een of ander kweekeling bijzonderen aan

leg voor, en hevige aandrift tot eenige kuustverraden,

dan moet wel is waar de opvoeder dit ontluikend ta

lent‚ niet onderdrukken , doch moet in alles daar

heen streven, dat het verstand, het oordeel en de, door

het christendom, verlichte rede, benevens een echt

godsdienstige geest aan alles den boventoon geven.‘ Ook

de toekomstige kunstenaar moet daarin zijne laatste en

‘hoogste bedoeling stellen , ‚dat hij , bij tijdgenooten en

‚ nakomelingschap, het goede bevordere. Wee hem,

wanneer wel zijne kunst algemeene bewondering wekt,

hij zelf echter slaaf van schandelijke lusten , opgebla

zen van trots en eigenwaan , door het misbruik zijner

1
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talenten, welligt voor izenden een steen des aanstoots

geworden is!‚ Math. X II. v. 6. I‚. kor. VI. 9. en v.

hebben reeds aangemerkt, hoe voorzigtig men ten op

zigte der lectuur moet wezen. Wij meenen de bedenking te

mogen opperen, of het zoo veelvuldig lezen van onze klas

sieke schrijvers goedkeuring verdiene. Wanneer ook, gelijk

men voorgeeft, de goede smaak daardoor allen ten eigendom ,

wordt, lijden toch godsdienst en tucht, achting voor geeste

lijke en politieke overheden, ‘heroepstrouw en huisselijkev te

vredenheid daardoor te veel, dan dat wij dergelijke lectuur

zouden kunnen aanbevelen. De geest laat zich, wel is waar,

niet meer verbannen, na eens geroepen te zijn; maar mog

ten nu ‘mannen, van godsdienstige denkwijze en van eenen

keurigen smaak, eene goede keuze doen en uit de beste dich

ters het beste ten gebruike der jeugd verzamelen! S 69. Er

zijn voorzeker vele zulke verzamelingen in het licht gegeven,

doch de meesten zijn het werk van speculerende boekhande

laren en sommige zoude men, om de gezocht-slechte keuze,

met Jan Paul gestrande schepen, met pest-zieke duivels kun

nen noemen. — Tot 200 verre Stapl‘. De schrijver heeft hier

Duitschland op het oog, intusschen is een groot gedeelte

ook op ons vaderland toepasselijk. Voor al tcn opzigte der

zedelijkheid , bezondigen zich onze beste dichters; eene smaak

volle keuze voor onze jongelingsschap blijft ook voor ons be

hoefte. Soms toch vindt men naast eene godsdienstige ode

het zinnelijkst liefdctafreel en weinigen onzer dichtbundels

kunnen zonder gevaar door jonge menschen gelezen wor

den. Vert.

g 85.

Gevoel voor waar/aeid.

Ieder mensch is liefde voor de waarheid aangeboren.

Zelfs de bedrieger, die uit baatzucht anderen tracht

te bedriegen , wil toch, gelijk de H. Augustinus op-

merkt, zelf niet bedrogen zijn. En wat zal ik van

die edele zielen zeggen, welke er hunne hoofdbezig

heid van maken om de waarheid natevorschen? Hoe

dorsten zij naar de goddelijke bron des lichts , en als zj

na lang gezocht te hebben, eindelijk de waarheid vin-

‘I
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den, welk ongekend gevoel doortintelt dan’ de borst

en met welke vreugde omhelzen zij haar! Zelfs de

Heidensche oudheid kan op mannen bogen, die elk

zingenot versmadende, een groot deels huns levens op

gevaarlijke reistogten doorbragten en geene opofferingen

ontzagen , alleen om den kring hunner kundigheden

uittebreiden. r -

2. Wij ontkennen niet, dat deze zucht naar waar

heiden dit vreugde gevoel , uit verworvene kennis voort

spruitende, reeds zekere beschaving veronderstelt, doch

ook de jeugd is hiervoor niet onvatbaar, zoo de op

voeder het jeugdig gemoed onbevlekt weet te bewaren

en de edele aandrift , die in de ziel ligt , naar behoo-l

ren weet te bezielen. Te dien einde:

a. moet de waarheid aan den opvoeder altoos eer

waardig en heilig zijn. Zijne hoogachting voor waar-

heid moet hij bij iedere gelegenheid, door woorden ,

door voorbeelden, door zijnen ijver voor eigene vol

making zijner studien, door hartelijke vreugde bj

nieuwe ontdekkingen en door ongehuichelde achting

voor alles, het moge oud of nieuw zijn, zoo het slechts

‚ goed’ en nuttig is , aan den dag leggen.

b. Hij moet den kweekeling zelven doen gevoelen,

hoe verdrietig het is, als de mensch over nuttige voor-

werpen, of in het geheel geene, of slechts donkere

en verwarde denkbeelden heeft ;\ integendeel hoe aan

genaam het is , als hij door vlijt en inspanning nutti

ge kennis verworven heeft, en hj iederen dag den ge

zigteinder zijner wetenschappen ziet ophelderen en rui

mer worden.

c. Terwijl de opvoeder zorgvuldig moet waken over

het hart van zijnen kweekeling, op dat het zuiver blij

ve en onbevooroordeeld‘, vermijde hij tevens alles, wat

het onderwijs onaangenaam en lastig kan maken. Het

gevoel voor waarheid en de intellectueele vorming kunnen

onmogelijk slagen , als, gelijk Milde ‘zegt, de jeugd

door geweld tot leeren gedwongen wordt; — wanneer

het onderwijs zelf in een droog voorzeggen en in werk

tuigelijk van buiten leeren van onbegrepene stellingen
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bestaat, -—-’ wanneer- ouders en meesters het ‘leeren als

een onvermijdelijk kwaad voorstellen en de kinderen‘

met het vooruitzigt van bevrijding troosten. ’

3. Ten opzigte van de leiding van ‚dit gevoel, is

vooral op te merken , dat men moet waken, dat zucht

naar waarheid‘ niet in ongeregelde nieuwsgierigheid ,

in klcingeestige eenzijdigheid of in vermetelen eigenwaan ‚

ontaarde.

S S6.

Ûver het zedelĳk gevoel.

‚1. allen hebben Gods wet geschreven in onze

harten (Hom. II , 15) eneene stem in ons zegt, dat

ons geheel en onvoorwaardelijk aan die wet moe

ten onderwerpen. Zoo dikwerf wj deze stem der wet

gehoorzamen , voelen wij in ons eene vrede en een ge-‚

noegen, hetwelk ‘alle zinnelijke vermaken verre over

treft; — zoo wij echter deze stem hebben veracht,

ondervinden‚ wij al aanstonds de regtvaardige straf in’ ’

het ontruste geweten , "t welk als een vertoornd gods

gezant ons de misdaad‘ verwijt en met de straffen be

dreigt, die verdiend hebben. Deze inwendige

verwijtingen , zoo ze meer bijtend worden , noemt men

in bijna alle talen knaging des gewctens , eene straf,

die wel pijnlijk, maar toch zeer nuttig is‘, een bewijs

dat, moge ook de mensch God hebben verlaten , God

van hem nog niet geweken is.

2. Schoon dit gevoel voor hetgeen regtvaardig en

goed is, en de daaruit voortspruitende tevredenheid met

zich zelven of zelfveroordeeling ieder mensch is aange

boren , is het evenwel in levendigheid en sterkte zeer

verschillend. Hoe groot is de afstand niet, tusschen

het teeder gevoel van den echt godvreezende , die voor

iedere zonde verschrikt terugdeinst, en, tusschen den

verstaalden booswicht , die zijne gewetensstem door zon

‘den op zonden te hoopen , heeft verstikt en de zonde ,

‘als ware het niets , bedrijft, gelijk hij het koud water
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drinkt. -’— Men zal van zelf na deze opmerking inzien,

hoe noodzakelijk het is , om dit gevoel in het hart des‘

kinds vroegtijdig optewekken —en voortdurend aante-

kweeken. Het zedelijk ‘gevoel verwaarloozen of zelfs

onderdrukken — is even zoo veel, als de zedelijke’

levens-zenuw ‚afsnijden. Voor den jeugdigenjeeftijd’ is

bovendien dit gevoel allernoodzakelijkst. Trouwens ,

dan is de rede nog zwak, en , onervaremàls de jeugd

is, onbekend met zoo vele gevaren , die haar omringen,

en blootgesteld aan zoo vele hekvoringen, zoude hare

onschuld spoedig te loor gaan , zoo het zedelijk gevoel

de uitspraak der rede niet vooruit liep‚, tegen de zonde

waarschuwende, en, gelijk aan den Engel met het

vlammende zwaard, het Paradijs der kinderlijke on

schuld beschermde. ‘

‘3. In dit opzigt , moet wederom , in de eerste plaats,

alles vermeden worden, waardoor dit gevoel zoude

uitgedoofd of verkeerd geleid kunnen worden. Men

hoede zich om die reden zorgvuldig ,

a, De kinderen zelven of anderen in hunne tegen

woordigheid , ter oorzake van het teeder zedelijk gevoel,

waarmede al het kwade verafschuwen , belagchelijk

te maken. In eene zoo uiterst delicate zaak is spot

ternij altoos schadelijk en maar al te dikwerf springen ‘

zulke menschen , —om plagerij te ontgaan van het eene

uiterste tot het andere. ’

b. Men wachte zich, van door verschooning van

onzedelijke handelingen, door dubbelzinnigegrondre

gels, door magtspreuken, enz., hun zedelijk dordeel

op den dwaalweg te voeren. Wie, in tegenwoordig

heid van kinderen, over de zonde van ‘ontucht, als

over zeer vergefelijke zwakheden spreekt, is oorzaak ,

dat deze er weldra niets uit zullen maken.

c. Men heware het kind voor den omgang met be

dorven mensehen , voor slechte lectuur, en voor het

aanschouwen van slechte voorbeelden, vooral, wanneer

" deze mogten gegeven worden door personen , aan wie

‘ voor het overige de kinderen achting en eerbied schul

dig zjn. — Het zedelijk gevoel wordt zelfs min of

\
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meer verzwakt, wanneer kinderen vaak lezen of ver

nemen , hoeveel onzedelijks op andere plaatsen voor

valt. Even noodzakelijk als het is om den jongen

mensch tegen verleiding te waarschuwen, zoo schade

lijk zoude het wezen , hem met de c/zronique scanda

leuse van onzen tijd bekend te maken.

g: 81.

Vervolg.

1. Het voorbeeld der ouders en wel vooral, gelijk

Pestalozzí zegt , het voorbeeld der geliefde moeder en

in ‘t algemeen van allen , die het kind omgeven, is het

beste middel om het zedelijk gevoel optewekken. Ook

levendig geschetste — aanschouwelijke Verhalen, door

welke het schoone en edele‘ van deugdzame daden wordt

voelbaar gemaakt aan het jeugdig gemoed en integen

deel de ondeugd in al hare laagheid en schande wordt

voorgesteld , zijn hiertoe zeer geschikt. De bijbel

sche geschiedenis verdient hier wederom bijzondere aan

beveling. Zonder romantische femelarij en sentimen

taliteit , wordt in de gewijde bladeren het bekoorlijke

der onschuld , de slangenbeet der zonde, ‚het geluk

des huisselijken vredes, de zaligheid van waregod

vruchtigheid, de straf van ongeregelde nieuwsgierig

heid, van haat, van verachting der eerbiedwaardige

grijsheid, enz. , zoo schoon en gemoedelijk voorgesteld,

dat men daarvan de schoonste vruchten kan verwachten.

Naar de juiste opmerking van Milde, is het allezins af

tekeuren, wanneer men „het gevoel der kinderen alleen door

buitengewone daden van zedelijke geestdrift, door voorbeel

’ den van zeldzame heldhaftigheid zoude willen opwekken en

‚ toch is dit een gebrek van vele leesboeken vooi' de jeugd.

De kinderen hebben als dan geene achting voor hunne pligten;

wijl zij dezelve als kleinigheden beschouwen: hun wil zoekt

de bestemming in ‘de fantasie en zij verontschuldigen. hunne

nalatigheid in de werkelijkheid, met hun willen in de ge’

droomde mogelijkheid. Milde I. 13., S40. VergNiemeijer I. B.
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‘2. Men sc/zeide het’ zedelĳke ‚gevoel niet van het

‚godsdienstige. God , die harten en meren doorgrondt,

moet als steeds allom-tegenw-oordig worden voorgesteld;

de stem des‚ ‘gewetens zij den kinderen de stemme

Gods z‘ de zonde moet altoos als beleediging van den

besten der Vaders, en ‘de deugd als eenige weg ter

eeuwige gelukzaligheid worden beschouwd.

3. Ook het‘ zedelijk gevoel is aan velerlei ontaarding

blootgesteld. Van den eenen kant, overdrevene angst

vallig/zeid des gemoeds (scrupulositeit), als de mensch,

îzonder de uitspraak der rede aantehooren , enkel aan

door vrees ‚en door fantastische voorstellingen opge

wonden gevoel toegeeft; en van den anderen kant

ijdel zal/behagen, zeĳver/‘efing, trotsc/ze eigenwaan,

‘zich veel in—beeldende op het goede, dat hij waant

gedaan te hebben. Een gebrek, ‘t welk in onze da

‘gen bj menschen, die op wijsgeerige vorming meenen

aanspraak te mogen maken , niet zeldzaam is: zeer

met zich zelven ingenomen, en alles beschouwende bj

‘de lamp hunner gewaande regtschapenheid , beschou

wen zij zich zelven met innig welbehagen en herkaau

‘wen hunne vermeende goede daden met een geheim

vermaak. Gaarne gunnen wij den deugdzame het ‚za

‘lig bewustzijn zijner goede daden, maar niemand,

die zijn hart opregt doorzoekt, zal zoo vermetel zijn,

van zich rein en onschuldig voor God te wanen of zich

‘intebeelden , dat hij het verrigte goede uit eigene

krachten heeft volbragt. Welverre van zich, gelijk

de trotsche farizeër van het Evangelie, op zijne deug

‘den te beroemen , zal hij veeleer, met den demoedigen

tollenaar, beschaamd op zijne borst kloppen en besef

fen , hoeveel er aan zijne deugd nog ontbreekt. Ja ,

zoo de godvruchtige zich ook mogt kunnen vleijen,

al zijne pligten goed vervuld te hebben, zal toch

gaarne erkennen: »1Viet ik alleen heb het goede vol-g

bragt , maar Gods genade met mĳ.” I. Kor. XV, 10.

Deze aanmerking schijnt des te noodzakelijker in onzen

tijd. ‘Immers, naar den geest onzereeuw, meent men

geenen Verlosser meer noodig te hebben; als ware
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men voor zich zelven voldoende, spreekt men met

ongeloofelijke vermetelheid van zet/‘achting en van ver

trouwen op eigene krachten. Het Christendom wilge

heel iets anders; terwijl het ons , zonderuitzondering,

zondaren noemt , die zich zelven niet kunnen redden,

maar alleen ‚in en door Christus redding en zaligheid

vinden kunnen , brengt het onzer eigenliefde den dood

steek toe. ‘

g ss.

Ûceî“ het godsdienstig gevoel.

1. Ons hart is voor God geschapen, — deswege

blijft het ledig en onbevredigd bij alles, wat de wereld

het kan aanbieden; — alleen in God kan het ruste

vinden. Dit beleden volmondig allen , die, na langdu

rige afdwalingen , eindelijk tot God wederkeerden.

Neen , zij konden buiten God geene rust vinden; noch

het bezit van aardsche goederen, noch dierlijk zingenot,

noch de wierooksdamp van wereldsche grootheid , noch

de luchtkasteelen van menschelijke wijsheid , zelfs niet

het bewustzijn hunner bloot menschelijke’ deugd kon

den vrede schenken aan hun gemoed. Zalige rust en

tevredenheid is alleen te vinden in geheele overgeving

aan God en aan Jezus Christus , dien gezonden

heeft. Zelfs de goddeloozen moeten hier als getuigen

optreden. Neen! bedrieglijk is de lach, die om hun

ne lippen zweeft: een worm knaagt aan het hart....

Wat is het, dat hen zoo rusteloos maakt? Wat jaagt

hen zoo van begeerte tot begeerte? En, als ‘de zinne

lijke bedwelminv, die de zonde veroorzaakt, voorbij

is — hoe wor t dan het snood genot verbitterd! welk

eene ledigheid gevoelt dan het hart — welk langwijlig,

onbehagelijk gevoel maakt zich van hen meester? Ja,

dit alles is niets anders , dan het onverdelgbaar gevoel,

dat het hart Gode behoort, dat het voor Hem gescha

pen isen in den school des Oneindigen alleenrust vin

den kan. -
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Moge onze ziel zich wiegen op de haren der zee, moge

zij door het oog afglijden op den stroom, en , van baar tot

baar, met hem door heuvelen en wouden voortijlen; moge

zij zich aan bespiegeling overgeven, in het boschrijke dal,

bij de murmelende bron; of dat zij zweve in den maneschijn

of in het morgenrood; dat zij zich met wieken schoeije en

zich te midden der blinkende starren verheffe,‘ het zij ze

luistere naar de zachte melodiën van de vrolijke nachtegaal,

of zich met het inwendig oor aan de harmonie der spheeren

veriustige; — nimmer ziet het oog genoeg; en nimmer

wordt het oor moede te hooren! — Stolberg: geschichte der

lteligion lII B. beil. I.

2. Daar nu ons hart voor Gûd geschapen is, moet

ook uit de erkende goedheid en liefde Gods noodzake

lijk het gevoel van onuitsprekelijke rust en vreugde

voortvloeijen. Nu, dit gevoel noemen wij het gods

dienstige: het is als eene liefdevolle bezoeking — ‚de

Heer neemt zijn intrek in ons gemoed , opdat wij on

dervinden , hoe zoet Hij is , en om ons gedeeltelijk te

beloonen voor onze liefde jegens Hem en voor onzen

afschuw van de zonde , gedeeltelijk om ons tegen den

aanstaanden strijd te versterken.

3. Men moet zich hier niet vergissen: dit gevoel is

de deugd zelve niet, het kan zelfs ontaarden en in

mystieke droomerijen overgaan; evenwel noemen wij

het teregt een der schoonste en kostbaarste bloesems

‚van ons gemoed. Immers dit gevoel verkondigt ons

onze naauwe verwantschap met God — het leert ons,

dat‘ God ons doel en einde is. Nog helderder zien wij

deszelfs waarde, wanneer wij het als onmiddelbare

werking van Gods genade beschouwen , door welke de

mensch van den H. Geest bezield , boven al het aard

sche verheven en tot den vertrouwelijken omgang met

de eeuwige liefde wordt toegelaten. In dit opzigt,

wordt dit gevoel een voortreffelijk bevorderings-middel

der deugd. Elke goede gedachte en elk vroom besluit

verkrijgt door het gevoel warmte en kracht, het hart

dorscht naar het ware vaderland en is als met vleu

13
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gels voorzien om tot God, de bron van al het goede,

optestijgen.

En wat zal ik zeggen van die buitengewone genadewerkin

gen, als de van aandacht gloeijende ziel, in aanbidding en

bewondering Gods verslonden, somwijlen den voorsmaak dier

zaligheid geniet, welke dengenen, die tot het einde toe zal

volhard hebben in volle mate zal ten deel vallen’? — Al

leen kortzigtige wereldlingen mogen hierover medelijdend de

schouders ophalen‘—- wanneer zij werkelijk mededeelingen

zijn des H. Geestes en niet hedriegelijke naäperijen eener

aangebrande fantasie, dompelen zij den mensch in eene he

melsche lucht en ontsluiten hem geheimen, die, gelijk de

groote Apostel uit eigene ervaring spreekt, geen tong eens

stervelings kan uitspreken. II. Kor. XII. 4. Men vergl. Be

kentnisse aus dem leben der H. Theresia von Jesu. Franc

furt a. M. 1827.

4. Dit voortreffelijk gevoel moet, zonder‘ twijfel,

vroegtijdig worden opgewekt. Eene van Piousseau’s

ongerijmdste beweringen was deze, wanneer hij wilde,

dat men met jonge lieden , voor dat hun geest volle

dig rjp is, niets over God zoude spreken, en dat

dien ten gevolge ook de opwekking van het godsdien

stig gevoel tot lateren leeftijd moest worden uitgesteld.

Immers , deze handelwijze zoude niets anders zijn dan

opzettelijk te verhoeden , dat alle zinnelijke neigingen

toch door niets in haren weelderigen groei belet wier

den. — En welke leeftjd is voor het godsdienstig ge

voel wel vatbaarder dan de onschuldige jeugd: het

hart nog door geene onzuivere gedachte ontwijd , de

geest nog vrij ‚van vooroordeelen en nog niet verstrooid

door aardsche zorgen , kan zij zich zoo gemakkelijk van

den zigtbaren vader tot den Ûnzigtöare verheífen.

Allerwege, in de voor zijne verbeelding pas ontluiken

de schepping, ontwaart zij bewijzen van Gods almagt

en liefde. Elke weldaad, die door geliefde ouders be

wezen wordt, erkent zij als een geschenk van God.

Vol geloof ontwaart zij overal Gods alomtegenwoordig

heid, en, bj iedere goede daad, verheugt zij zich

over zjne goedkeuring. De zonde leert zij vroegtij
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dig beschouwen als snoode ondankbaarheid jegens en be

leediging van den besten der Vaders. Deze vroeg op

gewekte godsdienstigheid is het veiligste verzekerings

en reddingsmiddel harer onschuld. Want, helaas,

maar al te spoedig ontwaken in het\ kinderlijk gemoed

de kiemen van het kwaad , en, wie zal den jongen

mensch redden, zoo de godsdienst hem niet in hare

moederarmen opneemt? En , hoe zou later het gods-‘

dienstig gevoel met vrucht kunnen opgewekt worden ,

als het hart reeds door schandelijke lusten is bewogen,

als het reeds aan het aardsche is vastgehecht met dui

zend banden en daardoor tegen het goddelijke ingeno

men? — Doch, wat zouden wij hier meer behoeven

bij te voegen ? Wie de behoefte aan vroegtijdige vor

ming des godsdienstigen gevoels betwijfelt, heeft geen

verstand of gebruikt het niet, en zulke menschen zijn

moeijelijk te hekeeren.

Zie Milde Il. B. S 42. Niemeijer III. B. Mich. Sailer:

Ueber erziehung. Frint, abhandelung uber einige dringende

verbesserungen , enz. —

S 89.

Vervolg.

1. Het voorbeeld van ouders en opvoeders noemden

wij reeds boven het eerste opwekkingsmiddel des gods

dienstigen gevoels. Zoo deze door echte , innige gods

dienstigheid in alle hunne daden geleid worden: war!

neer alles, wat met God en met zijne dienst in

betrekking staat, hun eerwaardig en heilig is; wan

neer zij deze godsdienstige en ongehuichelde denkwijze

in voor- en tegenspoed aan den dag leggen , dan kan

de invloed , welke deze dagelijksche beschouwing op

de kinderen maakt, onmogelijk twijfelachtig zijn. Voor

‘ al in den godvruchtigen , aan God overgegevenen moe

derblik , ligt eene meer dan magnetische aantrekkings

kracht. S 16.
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Men zie het schoone volksgeschrift: Valter und Gertrand,

von P. Aeg. Iaïs, vooral, hoe Gcrtrand hare kinderen het

bidden leerde. Niemand , die ook het geluk had eene god

vruchtige moeder te hebben en hare teedere zorgvuldigheid

mogt genieten , zal zonder innige roering de uit een dank

baar kinderhart gevloeide woorden lezen van den Duitschen

Fenelon, den grooten Sailer, die zijne moeder in de eeuwig

heid nariep: ’

n Dank zij u, geliefdste moeder! eeuwig blijf ik uw schul

denaar! zoo vaak mij uw blik, uwe gebaarden, uw wande

len voor God, uw lijden , uw zwijgen, uw geven , uw arbei

den , uwe zegenende hand, uw stille, aanhoudende gebed ——

in het oog viel — — van de vroegste jaren af aan , was

het eeuwige leven, het gevoel van godsdienst mij als aange

boren en later kon geen denkbeeld, geen twijfel , geene be

koring, geen tegenovergesteld voorbeeld , geen lijden, geene

druk — zelfs de zonde kon dit godsdienstig gevoel niet uit

dooven‚ Ja , dit eeuwige leven leeft nog in mij, schoon gij

voor meer dan veertig jaren het tijdelijke met het eeuwige

verwisseld hebt.” —

2. Altoos worde het christendom als het werk van

Gods eindelooze barmhartigheid en als de grootste be

hoefte der menschheid voorgesteld. Vaak worde den

kinderen op het hart gedrukt, wat Jezus Christus

in zijne eindelooze liefde voor ons gedaan en geleden

heeft , wat wij zonder Hem zijn zouden en wat wij

door Hem worden kunnen. Onze H. godsdienst is,

te allen tjde en in alle voorvallen des levens , ons als

eeneteedere moeder ter zijde , ons leven , heil en ze

gen uitdeelende, en , niet, voor dat zij ons heeft over

gevoerd naar het huis onzes Hemelschen Vaders , wjkt

met hare teedere zorgen van ons. Dit algemeen

denkbeeld over de godsdienst is van toepassing op de

bjzondere geloofsartikelen. Ziet de zeven H. Sacra

inenten. Door deze immers , zegent de ‘godsdienst ons

in de wieg en op‚ ons sterfbed: zij heiligt en versterkt

ons in ‚de belangrijkste betrekkingen des levens , ver

sterkt den zwakke, biedt zelfs den gevallene hare red

dende hand en spijst den moeden wandelaar in "s le

vens woestenij met ‘het waarachtig manna uit den He
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mei! — En hoe zoude het jeugdige en onbedorvene

gemoed eener godsdienst liefde en toegenegenheid kun

nen weigeren , die niet slechts , het geheele leven zoo

teeder voor ons zorgt, maar zelfs, na onzen dood,

niet ophoudt voor onze zielen te bidden? — Met een

woord —‘ de godsdienst moet aan de jeugd worden

voorgesteld, gelijk ze is — als het Evangelie — de

blĳde boodschap van het rĳk Gods! —

3. Maar ook het onderwĳs en de voordragt moe

ten zoodanig worden ingerigt , dat zij, wel verre van

de bloeijende jeugd te vervelen of haar onaangenaam

te zijn , integendeel de aandacht hoeije en zij er hoog‘

belang in leere stellen. De leeraar moet zich deswe

ge zorgvuldig in acht nemen , opdat aan deze eerste

en hoogste aangelegenheid — de zaak aller zaken —

door eene of andere nevenzaak, geene schade worde

toegebragt.

Dit zonde echter geschieden , bij aldien depersoon

lijkheid des onderwijzers nadeelig op de leerlingen

werkte , alsmede door eene drooge, langwijlige voor

dragt, door het onderwijs al te moejelijk te maken ,

door ontijdige dwang- en strafmiddelen, enz. Zoo

ooit,‘ dan is hier noodig, dat de leeraar, door zijn

persoonlijk aanzien, door ongehuichelde taal des har

ten , door liefderijke tegemoetkoming en door zijn gan

sche handelwijze, zijn leerlingen aan zich wete te ver

binden. ‘

4. Doelmatig ingerigte godsdienstoefeningen zijn ook

goede opwekkings- en versterkingsmiddelen des gods

dienstigen gevoels , zoo als: gemeenschappelijke gebe

den en gezangen en , meer gevorderde kweekelin

gen , het dikwerf ontvangen der H. sacramenten.

De eerste Communie der kinderen is van het uiterst be

lang. Indien deze heilige verrigting door eenen van Gods

geest bezielden priester wordt bestuurd en geleid , zal onge

twijfeld de indruk van dezen plegtigen (lag op het jeugdige ’

gemoed onuitwisclìbaar zijn.

5. Iotusschen moet ook elke andere gelegenheid,
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die op het jeugdig gemoed werdadig werken kan ,

worden te baat genomen , zoo als treffende natuurtafe

reelen , roerende voorvallen en gebeurtenissen, familie

feesten , enz.

Het zoude integendeel zeer ondoelmatig zijn, tot opwek

king des godsdienstigen gevoels, wanneer men de kinderen,

zonder hen in behoorlijke stemming te hebben gebragt , ten

ongepasten tijde , en overdreven , tot godsdienstige ‚‚oefeningen

aanzette, wanneer men hen, met zigtbare tegenzin tot werk

tuigelijk opzeggen van lange gebeden wilde dwingen of hun

dit als straf opleggen, even zoo, als men altoos en tot ver

velens toe over God en godsdienstige zaken spreekt, enz.

Ûok hier is de uitspraak van den wijzen man toepasselijk:

1) Er is een tĳd van spreken en een tĳd ‘van zwĳgen.”

Wanneer de opvoeder zelf van ware godsdienstigheid geheel

doordrongen is, zal hij , zonder juist altijd den mond vol te

hebben van godsdienst, middelen en aanleiding genoeg heb

ben om zijn godsdienstig gevoel in het hart zijns kweekelings

over te gieten. Eene zeer godvruchtige moeder klaagde eens

aan den H. Franciscus van Sales, dat zij bij haren zoon,

schoon zij hem gedurig over de godsdienst sprak, geen gods

dienstig gevoel kon aankweeken. » Mevrouw,” zoo antwoord

de H. Bisschop, » in plaats van altoos met uwen zoon over

God te spreken, moest gij liever meermalen over uwen zoon

met God spreken.” Zie Katech. vorl. von Augustin Gruber.

K. 13.

g 90.

Vervolg’.

1. Het godsdienstig gevoel ontgloeit vooral door de

levendige gedachte aan God — den oneindig liefderijken

Vader en aan zijnen Zoon, dien gezonden heeft.

Jezus leven op aarde , zijn omgang met de menschen,

zijn lijden en sterven en zijne voordurende tegenwoor

digheid in het H. Altaargeheim hebben onuitsprekelijk

veel aantrekkelijks voor het geloovig gemoed. — Doch

Gods geest ruischt, waar Hij wil en gelijk Hij wil. De

kerk poogt de opwekkingen diens Geestes dan ook aller
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wege ten voordeele aantewenden. Behalve het gevoel,

‘twelk onmiddelijk met God in verband staat, is er nog

een ander innig ‘met het eerste verwant, en zeer ge

schikt om het godsdienstig gevoel te onderhouden. De

kinderlijk vroome vereering der allerzaligste moeder

maagd Maria, verdient hier het eerst in aanmerking te

komen. Hare uitgelezene en reine moederwaarde, haar

verstandig spreken en zwijgen , hare hartelijke nederig

heid en de overschoone maagdelijke sluijer, die over

geheel haar persoon verspreid ligt , heeft voor gevoelige

zielen iets schier onweerstaanbaars, en wel verre van

het gemoed van het goddelijke aftetrekken , brengt hare

vereering ons de zonne der eeuwige liefde naderbj.

Immers wij beminnen en vereeren haar , als de moeder

van Jezus, — dus om Hem , en zeker , hoe meer een

kind zich aan ’s Heeren moeder verbindt, des te inni

ger is het ook den Verlosser zelven toegedaan — des

te meer zal het verschrikt voor elke zonde terug dein

zen. En wie zou er aan kunnen twijfelen , datMaria’s

voorbede bij haren Zoon , ten gunste van hare vereerders,

geene verhooring zoude vinden? Dit alles bevestigt de

ervaring. — Hoezeer werd eertijds (en gelukkig kan ik

er bijvoegen — nog —) de godsdienstige stemming in

kath.-onderwijs-inrigtingen bevorderd , doordien de stu

derenden kongregratien vormden , in welke zij van tijd

tot tijd zekere oefeningen ter eere der H. Maagd ver

rigten ? Zie Riccardi. C. 4 en 6.

2. Een voortreffelijk middel van deze soort is, dat

men de kinderen hoogachting en eerbied inboezeme

voor de Engelen-bewaarders. Ja , men leere het kind

zjnen beschermgeest eeren, liefhebben en gedurig aan

zijne tegenwoordigheid denken. Het gevoel voor het

Hemelsche wordt daardoor krachtdadig opgewekt en de

jeugdige onschuld voor menig gevaar bewaard. Het is

eene veel beteekeneride uitspraak , waarmede de Godde

lijke kindervriend ons waarschuwt: »Wacht u , dat

gĳ geen’ van deze kleinen ergert; want Ik zeg u,

/zunne Engelen in den Hemel m'en altoos het aansc/lĳn

mĳns Vaders , Die in den Hemel is." Math. XVIII,
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10. Men kan overigens ook zeer gemakkelijk de kin

deren dit aandenken tot gewoonte maken; want er

schijnt tusschen de kinderen — en de Engelen-wereld

een geheim vriendschappelijk verkeer plaats te vinden.

Onschuldige kinderen spreken, fantaseren en droomen

gaarne van de hen omzwevende engelen en deze moeten

zich voorzeker verheugen over de teedere bloesems der

onbevlekte onschuld en zullen derhalve, tot derzelver

bewaring, gaarne het hunne bijdragen. zijn het,

die, gelijk een dichterlijk schrijver zich uitdrukt , als

met de ziel des sluimerenden kinds liefkozen en eene

zachte lach om deszelfs purperen lippen verbreiden.

Het spreekt wel van zelf , dat de vereering der H. Be

schermgeesten niet slechts aan den kinderlijken leeftijd, maar

aan allen is aantebevelen‚ Seneca gaf eertijds zijnen vriend

Luzilius den raad, dat hij zich altoos moest verbeelden als

ware hij te allen tijde van eenen edelen man vergezeld -—

dan zoude hij altijd zoo leven dat hij zich nooit voor hem

zoude behoeven te schamen. ll. B. Voorzeker eene treffende ge

dachte! Wij hebben intusschen geene verdichting noodig,

want wij hebben de zekerheid, dat onze engelen ons steeds

bewaken en ook om deze reden moeten wij afschuw hebben

van alles wat zondig en onbetamelijk is.

3. Bijna hetzelfde kan ook van met de voorschrif

ten der Katholijke kerk strookende vereering der Hei

ligen, alsmede van hunne beelden en overblijfselen

gezegd worden. Hoe zeer wordt de godsdienstige stem

ming op vele plaatsen nog bevorderd en aangekweekt

door de der jeugd ingeboezemde vereering van den H.

Áloysius van Gonzaga en door de , te zijner eere ,

gedurende zes zondagen voortgezette aandachts-oefenin

en? —
g 4. Eindelijk , om kort te gaan, worde het jeugdig

gemoed voor alles met eerbied vervuld , wat met de

godsdienst en met de uiterlijke eeredienst in betrek

king staat, hetzij godsdienstige inrigtingen en gebrui

ken , hetzij personen door de kerk aan de dienst des

Heeren toegewijd, hetzij zaken en plaatsen, vooral ker
U
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,ken , in welke de H. geheimen gevierd worden. En

om slechts van een voorbeeld te gewagen , hoe zeer

moet het teeder godsdienstig gevoel niet gekwetst wor

den, wanneer in ’t‚bjzijn der kinderen , over de be

dienaren der godsdienst, als over papen en papendom,

of geboerl: wordt, of wel, wanneer met hevigheid te

gen hen wordt losgevaren en de missta en van eenen
priester aan den geheelen priesterstand Pviiorden te laste

gelegd? — Riccardi C. 18.

g 91.

Vervolg‘.

1. Hoe schooner en edelaardiger eene zaak is , des

te erger , wanneer zij ontaardt. Corruptio optima’

pessima. Ook ten opzigte van het godsdienstig gevoel,

is dit waarheid. — Onder de voornaamste afwijkingen

en ontaardingen, rekenen wij:

a. Onvruchtbare gevoeligheid. ‘Sommige menschen

zijn zeer ligt aangedaan, maar even spoedig is ook el

ke aandoening weder verdwenen: het godsdienstig ge

voel heeft geen’ invloed op de kwade neigingen,—ver

betert het harte niet. De zoodanigen zoeken soms hun

wroegend geweten daardoor in slaap te wiegen, dat

zij zich vleijen , toch zoo slecht niet te zijn; dewjl

hunne harten zoo teergevoelig en voor godsdienstige in

drukken zoo vatbaar zijn. Van daar:

b. De verwisseling van dit zachte en teere gevoel

met de redelĳke en werkdadige lira/de jegens God

en den naaste. Gevoelige opwekkingen en eigenzinni

ge oefeningen van godvruchtigheid zijn hun hoofdzaak.

Daarenboven beelden zij zich zelven vaak veel op hun

ne vroomheid in en verzuimen het gewigtigste — de

vervulling hunner pligten. —

c. Ûverspanning van het godsdienstig gevoel, zoo

dat der rede de beheersching van hetzelve is onttrok

ken. Deze overspanning eindigt maar al‘ te ‘vaak met

de involging van lage , ‘dierlijke lusten, zooals de ge
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schiedenis van het dweepend Mysticisme van vroegere

dagen en ook van onzen tijd in duizende voorbeelden

kan aanwijzen. De fantasie, door zoete gewaarwordin

gen opgewekt en geprikkeld, keert zelden met den

olijftak des vredes uit den Hemel terug, maar gelijkt

maar al te dikwerf aan den vraatzuchtigen raaf, die

zich verslindend op het rotte lijk nederstort. Welligt

wordt, zegt Stolberg , de door vroom schijnende roe

ring bewogene natuur onmiddelijk daarop, door deze

prikkeling nog gevoeliger geworden, meer vatbaar dan

anders voor onzuivere gewaarwordingen. Zoo trouwens

wordt ook vroegere krachtige en gezonde spijs het voed

sel van de koorts des zieken. Zoo weet de eigenliefde

voordeel te trekken uit hetgeen bestemd en geschikt

was om de liefde Gods te bezielen en te verlevendigen.

Sinceîum est nisi vas , quodcunque infundis, acces

sit. »Buchl. von der liebe. P. 116.

d. De noodlottigste ontaarding van dit gevoel is

godsdienstige dweepemj’. Ongelukkige gevolgen hier

van zijn: ijdel zelfbehagen en onbuigzame verwaand

heid, versmading van elke wijze raadgeving en van

alle hooger gezag. — Droomgezigten en mededeelingen

uit de geestenwereld, gruwzame vervolging van anders

denkenden , onmenschelijke schand-en gruweltooneelen

en dikwerf op het laatst, fanatieke zelfmoord‚. Zie

Sailer’s moral. II. B. 129. —

2. Ten einde het schoonste en verhevenste gevoel

voor ontaarding te bewaren, diene men alles aante

wenden, wat S68. over de redelijke beheersching

en leiding der inbeeldingskracht is gezegd. Er ligt

in dit opzigt zeer veel aan gelegen, op welke wij

ze de jonge mensch in de godsdienst onderwe

zen wordt. Even verkeerd als het is , het gods

dienstig onderwijs alleen op het hoofd — liet verstand

te werken , en het hart gevoelloos te laten, zoo scha

delijk zoude het wezen , bijaldien men , zonder voor

duidelijkheid en wetenschappelijkheid te zorgen, alleen

op het hart en fantasie wilde werken , als men alleen

warmte en niet ‘tevens licht wilde verspreiden. Men

U
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moet de natuurlijke geaardheid, het karakter, den

graad van gevoeligheid des kweekelings naauwkeurig

gadeslaan en het onderwijs naar zijne individualiteit in

rigten. In ’t algemeen, beware men de jeugd voor‘.

eigenzinnigheid en verwaandheid , men kweeke echte ,

ongehuichelde demoed bij haar aan — eene nederig

heid, die gaarne bj verstandige vrienden raad vraagt

en aan goeden raad gehoor geeft. Men poge den

jongen mensch te overtuigen, dat wij nimmer en ner

gens voor dwalingen zeker zijn , dan wanneer wij ons

met hart en ziel vasthouden aan de door Gods geest

bestierde universeele kerk. Wie zich van de Kath.

kerk losrukt, die ,stelt zijne brooze en ligte kiel aan

alle stormen bloot; die dobbert rond op de woelige

zee van meeningen , zonder stuurman en zonder kom

pas..... en, hoe zal ze de haven binnenloopen?—

VIERDE IIOOFDDEEL.

VORMING VAN HET BEGEERVERMOGEN.

g 92.

Deszelfs nut.

Ons laatste doel en einde is God , en onze bestem

ming is, Hem in volmaking meer en meer gelijkvor-

mig te‚worden, tot dat wj in het land der voleinding,

door innige en onverbreekbare vereeniging met Hem .

heilig en te gelijk zalig zijn zullen. Deze volledige ver

eeniging met God kan slechts door voleinde liefde ge

schieden. Van daar het gebod aller geboden: » Gij

zult den Heer, uwen God lief hebben uit geheel uw

hart, uit geheel uwe ziel , uit uw gansche gemoed
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en uit al uwe krachten, en uwen naaste gelijk u zel

ven.” In deze liefde steeds te groeijen, opdat wij bij

voortduring zuiverder en ten goede krachtiger worden—

‘ziedaar onze taak op aarde! —

Deze liefde alleen veradelt onze werken; zonder haar,

zijn onze schitterendste daden zonder eenig gewigt op

de weegschaal der eeuwigheid. Math. X. 41 en v.

I. Kor. XIII. 1. v.

Het zal wel niet noodig zijn te zeggen, dat hier geene

sprake is van eene zinnelijke en bloot gevoelige liefde, maar

van eene liefde z'n geest en in waarheid, welke hierin be

‘ staat, dat de mensch zijnen Verlosser in‚ het geloof vasthou

dend , en van diens geest bezield, zich geheel aan God overgeeft,‘

alles willende wat aan God welgevallig is, en alleen, wijl

het Hem welgevallig is. Deze redelijke en werkdadige liefde

gaat wel dikwerf vergezeld van dat verrukkelijk gevoel van

Gods vriendschap en van zijne nabijheid, maar het is er niet

noodzakelijk mede verbonden. Opgewekt en versterkt door de

goddelijke genade, kan de vrije wil, ook bij de grootste in

wendige dorheid des gemoeds, zich aan God overgeven. Wie

was wel meer van alle vertroosting ontbloot, dan de Verlos

ser, toen Hij aan het kruis uitriep: ììMĳn God, mĳn God!

waarom hebt Gĳ Mĳ verlaten? — En wanneer toonde Hij

wel meer, dan juist op dien oogenblik, zijne matelooze lief

de, terwijl Hij uit liefde zijn leven opofferde en met kinder

lijke overgevìng aan zijns Vaders wil met stervende lippen

sprak: Vader! in uwe handen beveel Ilîmĳnen geest!

2. De verhevene bestemming hielden wij, wel is

waar, ook bj de vormingsregelen der andere vermo

gens in ’t oog: wij wilden namelijk elk vermogen zoo

gevormd hebben, dat de liefde jegens God en den

naaste bevorderd , althans niet benadeeld zoude wor

den. S 8. Intusschen, is hier de plaats, waar dit

hoofdbeginsel bijzonder op den voorgrond moet gesteld

worden. Immers aan de vorming van ’s menschen wil

is hier alles gelegen. De wil moet veredeld worden ,

dewijl het alleen de heilige liefde is , die ons met God

— ons laatste doel, verbindt. En wie ziet nu niet

tevens , hoe belangrijk dit gedgclte der opvoedingsleer
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moet geacht worden? » Alle verstands-verlichting, al

le vorming en aankweeking des gevoels , alle uiterlijke

beschaving heeft geene waarde, als ze niet verbonden

is met de zedelijke vorming des harten. De opvoeder

kan met de kundigheden, die hj zijnen leerling heeft

medegedeeld , schitteren; kan , door zoogenaalnde

humaniteit, door edele gevoeligheid, door fijne gema

nierdheid , onverstandigen om den tuin leiden; doch

alleen, door den wil zjns kweekelings te vormen,

kan hij zich van zijne pligt kwijten en aan de bedoe«

ling der opvoeding beantwoorden.” Milde II. B. S61.

Men verg. Bollin. vol. I. prael, XVIII. Vaak wordt de he

langrijkheid van deze vorming door opvoeders uit het oog ver

loren — of zijn dezulke, welke , gelijk Milde zegt, eene feil

‘tegen de regelen der welvoegelijkheid strenger gispen, dan

een vergrijp tegen de zedelijkheid, en onzedelijke gedragingen

gemakkelijker vergeven, dan eene feil tegen de Grammatica

wel zoo eene zeldzame verschijning? — Milde , ll. B.

S 93.

Beantwoording van twee vragen.

1. Dikwerf werd in onze dagen de vraag geopperd,

of zedelijke vorming mogclĳk is, en wanneer zij in

‘dit geval moet begonnen worden. Wat de eerste vraag

betreft — zoo kan voorzeker de deugd niet van bui

ten, als met een trechter, worden ingestort, maar

zij moet in des kweekelings hart worden aangekweekt

en de kweekeling zelf moet willen medewerken, hij

moet zelf aan zijne veredeling arbeiden. Daarbij is

-God het eerste werkend beginsel: Hij geeft het wil

len en helpt ons in het volbrengen. Phil. II. 13.

Doch Gods geest werkt ook van buiten op den mensch.

Hij, die den verzwakten wil des menschen inwendig,

bezielend doordringt en sterkt, kan zich ook van

werktuigen bedienen , om van buiten op het gemoed

zijnen invloed te doen gelden 7. En wanneer de

opvoeder nu inderdaad zoodanig werktuig is, van het
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welk Gods geest zich bedienen wil, waarom zoude

dan tot de zedelijke vorming der kinderen niets

kunnen bijdragen! — Hij kan, zonder twijfel

a. in een negatief opzigt, der neiging ten kwade

in hen, gevaarlijke aanleidingen en opwekkingen ont

trekken, en ongeregelde togten tegenwerken; doch

ook

b. kan /zi)’ meer positief, en moet /zĳ ook den

weg tot zedelijkheid banen en dan onmiddelijk de

zedelijkheid zelve bevorderen. Het eerste geschiedt,

door den kweekeling zekere goede gewoonten eigen

te maken , door de eerzucht op eene verstandige wij

ze te prikkelen, enz. Het tweede , door voorbeeld en

onderwijs en bijzonderlijk door voortdurend een’ gods

dienstigen geest te voeden en aantekweeken. Als trou

wens de eene mensch tot zedelijk bederf des anderen

veel kan bijdragen, waarom zoude hij dan ook op zij

ne‘ veredeling niets vermogen Y —

Het komt er hier vooral op aan, of ouders en opvoeders

zelven geheel van de godsdienst doordrongen zijn. Zie S)‘ 7.

n Wanneer een vader of eene moeder met hun kind op den

arm of aan de hand, voor het altaar nederknielen, opgetogen

en zich gelukkig gevoelend, den Vader en J. C. te kennen,

voor Hem te leven, te werken, te lijden en te weten, dat

een onsterfelijk zalig leven voor hen is weggelegd; wanneer

zij, zeg ik, door deze gedachte opgetogen , in teedere vader-

en moederliefde, vrolijk-hopend en uit geheel hun hart

bidden: n Laat dit kind tot uwe heiligmakende kennis ont

‘waken , maak het bekwaam en waardig, U met al de krach

ten zijner ziel te beminnen; geef het, dat het U in zijn

beroep met onwankelbare trouw diene; bewaar het voor de

zonde; neem het in uwe hoede” —- dan openbaart zich hier

die heilige aandrift, die wij bedoelen. is het die de

juiste onderwijs-methode ingeeft en in het algemeen niet

slechts het regte spoor inslaat, maar ook de kracht schenkt

om het doel te bereiken, d.is, de kweekelingen te heiligen.

Neem dezen geest, deze heilige aandrift weg en maak u be

kend met alle mogelijke opvoedings-regelen -—- gij kunt wel

uw kind liefhebben, ‘maar het zal eene egoïstische liefde zijn;

gij zult het kind gadeslaan, maar niet als een pand, door

\
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God n toevertrouwd; gij zult het voor kwade hebbelijkheden

bewaren , maar niet deszelfs innerlijke heiligwording bevorde

ren; gij zult het aardig, welvoegelijk, dienstvaardig, bevallig

maken , maar niet toegewijd aan God , niet van harte demoe

dig, waarachtig, echt lielderijk, enz.; — gij ‘zult van daag

en morgen iets doen, maar niet volharden; gij zult veel

spreken, maar de zaloing zal u ontbreken; gij zult ernstig

willen zijn en straffen willen , maar daartoe geene kracht in

u gevoelen; gij zult met woorden vermanen, maar uw “oor

beeld, het wezenlijke van uw gedrag zal geen’ invloed op het

kind uitoefenen; gij zult straffen maar de geest van christe

lijke tuchtiging zal u ontbreken; gij zult u verwonderen,

dat gij zoo weinig vruchten ziet, dewijl toch zoo regel

matig voortgaat, maar ziet: de geest der opvoeding; de

eigenlijk vormende kracht gaat van u niet uit, ze mangelt

11. Deze geest, deze kracht — deze boven aangeduide geest

is de ziel van alle opvoeding! — Men vergl. llirscher, Ch.

moral. lI. B. Vert.

2. De tweede vraag is, of de zedelijke opvoeding

reeds tvoegtĳdig of eerst in latere jaren beginnen

moet. Eenigen der nieuwere opvoedkundigen bewe

ren , dat de zedelijke opvoeding moet verschoven wor

den tot op het tijdstip , dat het kind volledig zedelijk

werkdadig zijn kan en volgens redelijke gronden de

zedelijke verpligting zijner daden kan inzien. Dien

tengevolge laat men, volgens dit stelsel, de eerste

werkzaamheid des begeervermogens aan de natuur over,

zonder haar tegen te werken. De misstappen, zegt

men, die het kind uit gebrek aan zedelijke vrijheid

en uit onwetenheid begaat, zullen in lateren tijd van

zelf vervallen of door de opvoeding gemakkelijk verbe

terd worden. Doch deze bewering verdient zelfs gee

ne ernstige wederlegging. Kortheidshalve verwijzen wij

naar hetgeen S 16 over vroeg aangeleerde liebbelì‚jkhe

den en gewoonten gezegd is. willen gaarne toe

geven, dat in de eerste jaren van zedelĳkheid, in

den eigenlijken zin des woords, geene sprake zijn kan,

maar watmen kan en moet, is den weg, die der

waarts voert, te banen. Het zedelĳke ontwikkelt zich

intusschen veel vroeger, dan men gewoonlijk denkt.
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Het, schoon nog donkere gevoel, dat er verschil be

staat, tusschen regt en onregt , tusschen goed en

kwaad, ontwaakt al spoedig in het kinderlijk gemoed

en gelukkig noemen wij het kind, wanneer dit nog

flaauw bewustzijn, langzamerhand opgehelderd , vroeg

tijdig ontwikkeld, door goede voorbeelden aanschou‘

welijk , en , vooral als het levendige geloof aan God

tot ‘grondtoon der toekomstige levensharmonie gemaakt

wordt.

3. Men mag voorzeker van kinderen ook niet te veel

vorderen en niets, van hetgeen met hunnen leeftjd

niet strookt. Het zoude onverstandig wezen , van kin

deren mannelijken ernst en die voorzigtigheid en vast

heid te eischen, welke alleen de vruchten zijn van ve

1e ondervinding en van physieke en geestelijke rijp

heid. Men late kinderen — kinderen zijn, zegt Mil

de — men moet alleen zorgen dat ze brave kinderen

zjn; het mannen-zĳn late men aan latere jaren over.

g 94.

De alleen ware grondslag van zedelĳke

vorming.

Wilde men velen onzer nieuwere opvoedkundigen‘

geloof schenken, dan zoude ter zedelijke veredeling

der jeuvd voldoende zijn, haar alleen met hare ver
pligtingldn en derzelver meest bloot natuurlijke beweeg

gronden bekend te maken. De zoodanigen echter ge

ven geene blijken van vele wijsbegeerte en menschen

kennis. Immers de ondervinding is lijnrevt met hun
stelsel in strijd. Hoe dikwerf toch zietU men jonge

menschen, die zeer goed al hunne pligten kennen en

die, ten spijte dier kennis , slaven hunner ongeregelde

hartstogten zijn! En om in de kinderwereld te blij

‚ ven — moet niet iedereen bekennen, dat de jonge-

ling en het meisje, wanneer zij in onze dagen de

school verlaten , in de zedeleer veel beter onderwezen

zjn, dan voor dertig of veertig jaren, maar zijn ze ,
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om die reden , wel gehoorzamer jegens ouders en over

heden, ijveriger en onverdrotener in de vervulling hun

ner beroepspligten , matiger en waakzamer en bezorg

der om zich van de bedorvenheid der wereld zuiver

te bewaren? — Hoe dikwerf welt de gedachte hij ons

op, en hoe vaak vinden wij er aanleiding toe, die

tijden terug te wenschen , toen men in de wetenschap

wel nog zeer ten achter was, maar integendeel in

kinderlijk vroome grodvruchtighcid en reinheid van

zeden onzen tijd zoo zeer overtrof? — De mensch

moet, zonder twijfel, zijne pligten ‚kennen , ‘ om ze te

kunnen vervullen, maar altoos blijft de hoofdzaak,

dat de zedelijke vorming op het levendig geloof aan

God , den Alwetende — den Begter van levenden en

dooden gegrond worde. S 20. Echt schoone, zede

lijke bloemen groeijen op geenen anderen grond,

dan op een van godsdienst doordrongen gemoed.

» ‚Ìllzjn geregtvaardigde leeft uit /zet geloqf."

Hebr. X, 38.

Men vergel. Miinchs , Vademecum. P. 127 en volg.

2. Indien‘ derhalve de opvoeder het hart zijner kweeke

lingen wil veredelen, dan moet door woorden en voor

beelden , op iedere geschikte wijze, hen met godsdien

stigheid bezielen. Men gewenne hen vroegtijdig om

steeds Gods tegenwoordigheid gedachtig te zijn en hoe

zeme hun liefde en dankbaarheid in jegens den Ver

losser des menschelijken geslachts. Iedere afwijking

van Gods geboden worde hun voorgesteld , als schan

delijke ondankbaarheid jegens God, als beleediging des

besten Vaders en als het grootste, ja het eenigste kwaad

dezer wereld. En hoe meer zj in jaren toenemen,

hoe meer de zinnelijke neigingen ontwaken, des te

godsdienstiger moet hunne gemoedsstemming worden.

De godsdienstige waarheid moet, wat overtuiging, le

vendigheid en kracht betreft, in diezelfde mate in

hare werkzaamheid op het jeugdig gemoed toenemen ,

als ijdele zucht om te behagen, neiging tot losbandig

heid en inzonderheid de opwellingen van de misschien

14
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reeds ontwaakte kunnedrift daar hare heerschappj po

gen te vestigen.

Hetgeen een ongenoemde schrijver den Cbristelijken rede

naar op het hart drukt, betreft ook den opvoeder. n Vele

gewijde redenaren, zegt hij, kennen Gods woord niet, maar

alleen de broodkruimels uit schoolkompendia. Velen leven

geheel in hun eigen wijsgeerig leergebouw, en zijn voor zich

zelven orakels. — Velen azen slechts op schoone uitdruk

kingen, even alsof ’s menschen leven en sterven gedichten

waren. Hierdoor wordt de eigenliefde gevoed, die van het

‚eene ware middenpunt verwijderd, alleen aan zich zelven

gelooft. Aan dit onderwijs mangelt alle vastheid en het valt

te zamen in den storm der hartstogten en in den drang der

noodzakelijkheid. Het kweekt verachtende eigenwaan, waar

mede men zich zoo gaarne tevreden stelt en in praktyk het

tegendeel doet. O, alleen het geloof bezielt — en ‘niet

het verstand! Toen het geloof in het volk nog leefde, tel

de men vele christelijke helden. Door hetzelve, waren de

groote - en de hoofdwaarheden der godsdienst levendig. Zij

waren niet zoo zeer in de wetenschap ter bewaring neerge

gelegd, maar boven aan den Hemel vastgehecht. God was

haar eeuwige behoeder. Zij — wenkten den sterveling toe,

en die wenk was beurtelings dreigend, bemoedigend of zege

nend, en het hart was voor Hen en voor haren Behoeder

met eerbied vervuld. —— Zij stonden daar geschreven — on

aantastbaar; — hoe het ook van binnen stormde, -— kort

waren de woorden, snel gelezen, diep en belangrijk der woor

den zin. Een blik werd er slechts op geworpen en ze von

den weerklank in het hart en de mensch was gered! Deze

waarheden den Hemel ontrukken, (in eene natuur-zedeleer

herscheppen) is aan dezelve leven en wcrkdadige kracht ont

nemen. — Men scheide derhalve de zedeleer niet van de ge

loofsleer! — Het rijk Gods op aarde is slechts een. God is

de liefde en wij moeten Hem liefhebben. — Hoe onbetame

lijk derhalve, als wij der zedeleer eenen anderen grondslag

leggen! Dergelijke zedepreeken, die niet op het geloof ge

grond zijn, zijn daarenboven altoos waterig en men kan er

niets anders van verwachten dan verveling. Zulke redenaren

zijn gelijk aan den tuinman, die in stede van den boom in

vruchtbaren bodem te planten, denzelven in de lucht hangt

en aan deszelfs takken nagemaakte vruchten vastbindt. Neen,

men moet het leven in de bron zelve aankweeken; de vrucht
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baarmakende kracht moet van binnen in de takken vloeijen.

Gelijk het geloof in de ziel is , 200 is ook deszelfs werkzaam

heid naar buiten in alle takken. De uit het geloof voort

sprnitende liefde is vindingrijk en weet‘ zelfs de kleinste zijner

takjes te doordringen. Wij hebben waarlijk het pligten-net

lang genoeg nitgeworpen, zonder iets te vangen. Beginnen

wij toch eens wederom , in den naam aan Jezus! Hetgeen,

naar de overeenstemmende getuigenis der zendelingen, het

meeste indruk maakt op wilde volken, is de persoon- en de

geschiedenis van Jezus Christus. Beginnen wij toch eenmaal

weder in den naam van Jezus! -—- En , in het bijzonder,

wat haat het bij kinderen, altoos met hen te moraliseren?

Is de kinderlijke leeftijd niet de schoone tijd des geloofs, en

hoe gelukkig zoude deze tijd heenspoeden , als het zaad van

een levendig geloof in hen rust?” —— Kath. Quart. von Tub.

voor 1820. p. 195. Verg. Riccardi. C. 9 en volg.

g 95.

Hoe kan de godsdienstig/zeid den kinderen het

best worden ingeprent?

1. Ten einde dit levendig geloof diepe wortelen

schiete en blijvende vruchten des eeuwigen levens voort

brenge , moetde godsdienst niet enkel in de uren des

katechetischen onderwijs , maar altoos en overal als het

hoogste en eerbiedwaardigste worden voorgesteld. Uu

ders en opvoeders moeten zelven van de godsdienst ge

heel doordrongen zijn, alles op dit heiligdom der

menschheid terugbrengen, en alles naar den maatstaf

der godsdienst afmeten. S 20. Hoedanig het eigelijk

godsdienstig onderwijs moet beschapen zjn, leert de

katechetiek: moeten ons hier tot eenige wenken

bepalen. 1)

2. het godsdienstig onderwijs , moet altoostegelijk

op het hoofd en op het hart der jeugd gewerkt wor

den. Eenzijdigheid is nergens schadelijker dan bij het

1) Elken zielzorger verdient vooral aanbevolen te worden de Kate

chetischen vorlesîengeî» van Augustin Gríiber, benevens de Katcchetik

van J. B. v. Ilirschcr.
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onderwijs van het alleen noodzakelijke. In betrekking

op het hoofd der kweekelingen , moet men zor

gen voor duidelĳÌî/zeid, grondig/leid en duurzaam

heid.

a. Het eerste is derhalve duidelĳkheid. Te dien

einde, moet de leeraar onvermoeid streven, dat hij,

zich vasthoudende aan den zin der door Christus

Geest bezielde Kerk, en tegelijk zich liefderijk voe

gende naar de vatbaarheid zijner leerlingen , hun juis

te en duidelijke begrippen van de godsdienst-waarhe

den mededeele. Er zijn voorzeker geheimen en af

gronden in den oceaan van Gods openbaring, in wel

ke geen geschapen brein kan doordringen, maar de

opvoeder zorge ten minste, dat de kinderen van de

ze geheimen geene verkeerde denkbeelden verkrijgen

en het geheim zelf vast en onwrikbaar gelooven.

b. Even zoo noodzakelijk, is de grondig/zeid van

het onderwijs. De leerling moet van de waarheid en

goddelijkheid des christendoms in ’t algemeen , en van

de afzonderlijke geloofspunten vast overtuigd worden.

In onze dagen , is dit te noodzakelijker, hoe grooter

de gevaren zijn, welke de godsdienstige overtuiging

van jonge mensehen , wanneer ze niet gegrond is, van

alle zijden bedreigen , hetzij door slechte boeken, die

Europa’s bodem bedekken, hetzij door den omgang

met dwalenden. Vooral moeten de twee hoofdleer-

stukken overtuigend worden voorgedragen, namelijk ,

de goal/zeid van Jezus Christus en de onfeilbaar/zeid

der door Hem gestic/ufe Kerk. Want uit beide vloeit

alsdan van zelf de verpligting voort van alles voor

waar te houden, wat de door den H. Geest bestierde

Kerk als geopenbaarde leer voorstelt.

c. Eindelijk moet ook voor de duurzaamheid van

het onderwijs gezorgd worden. Het was een groot ge-

brek in lateren tijd, toen men meende, het geheele

katechetische onderwijs , met wat uitleggingen en met

wat te socratiseren, te kunnen afdoen. Ook afgezien

van andere nadeelige gevolgen , dit alleen was voldoen

de om deze methode geheel aftekeuren , dat namelijk,



—2l3—

r

na eenige jaren alles vergeten was. Na de scholen

verlaten te hebben , behield de jongeling niets anders,

dan de vaardigheid van ‘over de heiligste voorwerpen,

op de ligtzinnigste wjze, zijn oordeel te vellen. Neen,

ook het geheugen moet geoefend worden; het onder

wijs moet den kweekeling onvergetelijk worden ge

maakt. En wat verdient wel meer ‘s menschen ziel

dieper ingeprent te worden , dan uitspraken van God

zelven‘— dan de kennis van waarheden die eene voor

waarde onzer zaligheid uitmaken ? —

Hoe en waardoor het onderwijs duidelijk, grondig en duur

zaam gemaakt wordt, zal in het tweede deel worden aange

toond.

3. Het godsdienstig onderwijs moet ook , vooral als

eene zake des /zarten behandeld worden. Zelfs de

overtuiging en de duurzaamheid worden daardoor zeer

bevorderd. Immers, hetgeen ons hart behoefte is ,

hetgeen ons inderdaad ter harte gaat, plegen niet

weder te vergeten , — en dat laten wij ons ook niet

gemakkelijk wegredeneren ? En wat zoude eene gods

dienst zijn, welke bloot in het hoofd zetelt en het

hart koud en ledig laat? Wil men echter de gods

dienst tot eene aangelegenheid van het hart maken,

dan moet men al datgene in toepassing brengen, wat

over de vorming en opwekking van het godsdien

stig gevoel gezegd is. Men moet echter verhoeden,

dat de jonge mensch zich niet tot het gevoel alleen

bepale, maar dat alles, waarvan zjn verstand over

tuigd en zijn hart doordrongen is, zich ook in zjn

gedrag openbare. Men moet dientengevolge den kwee

keling aantoonen , hoe hij iedere geopenbaarde waar

heid nu en in zijnen toekomstigen levensstand in prak

tijk moet brengen , en hoe hij, gelijk de H. Apostel

Petrus vermaant, zijne roeping en zijne verkiezing

door goede werken moet verzekeren. II Pet. I. 10.

Verg. Math. VII. 21; Hom. II. 13; Gal. V. 6;

Jac. II. 14.
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5 96.

Hoe de godsdienst door de kinderen moet be

oefend worden.

1. Het godsdienstige vuur zoude maar al te spoedig

uitdooven, zoo het niet voortdurend door een god

vruchtig gebed — door het ademhalen des geestes op

nieuw wierde aangeblazen. bedoelen hierdoor het

woord: gebed, al die oefeningen des geestes , door

welke het gemoed zich naar boven , tot God , verheft,

en waardoor het de’ gewaarwordingen van geloof, hoop

en liefde gedeeltelijk uitdrukt of ook gedeeltelijk tracht

te verlevendigen. — Reeds als verhejîng des gemoeds,

en als overgeving des menschen aan God , is hetge

bed een krachtdadig hevorderingsmiddel der deugd ,—

ja , niet slechts middel, maar deugd , op zich zelf,

en niet alleen eene deugd, die op ‘zich zelve staat,

maar , gelijk Sailer zegt, het gebed is de geest, die

de deugd , in al hare vertakkingen, moet bezielen.

Christ. mor. von J. M. Sailer. II. B. De beroemde Stolberg

zegt: » Men wijze mij buiten de aarde eene plaats, dan zal

ik de aarde in beweging brengen, — zoo sprak een scherp

zinnige, geestvolle Griek. -— Dev biddende, doet meer dan

Archimedes. — Het gebed verheft hem boven de aarde en

hij brengt den Hemel in beweging. — — Wie de kracht des

gebeds loochent, die verbreekt zoo veel bij kan, den band,

die den Hemel met de aarde verbindt. Hij scheurt zich los

van zijnen God.”

2. Hierbij komt nog, dat de schatten van bovenna

tuurlijke genaden ontsloten worden voor hen , die bid

den , gelijk het behoort, en wel vooral voor de bid

dende onschuld , zoo dat het verstand hernelsche ver

lichting en den wil goddelijke opwekking en kracht

ten deele valt. Wanneer het kinderlijk vroome gebed

opstijgt en de wolken doordringt, stroomen beeken

der eeuwige ontferming op de voor al het goede zoo

vatbare ziele neder. De’opvoeder moet derhalve de

kinderen door leer en voorbeelden den geest des ge
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beds inboezemen. Het is niet genoeg, dat hij hun

aantoone , op welke wjze zj voor God , den Alomte

genwoordige , den eindeloos Goede en Heilige hun kin

derlijk hart moeten uitstorten , maar hij stelle alles in

het werk , wat teedere en verstandige vaderliefde hem

ingeeft, om hun het gebed aangenaam en tot eene

geestelijke behoefte te maken. Het is de zegepraal der

godsdienstig-zedelijke opvoeding ,‚als hj van de kinde

ren , hem toevertrouwd , kan zeggen: » Zietdaar.‘

zĳ bidden.’ en ziet, wel/te innige vreugde Zĳ in

het gebed vinden.”

Ik herhaal hier, schrijft Sailer l.e. , hetgeen ik reeds meer-

malen beweerd heb.

a. Ik heb nog nooit eenen opregt deugdzamen mensch ge

vonden, die niet echt godsdienstig was.

b. Ik heb nooit eenen echt godsdienstigen mensch gevon

den , die niet in dezelfde mate een verklaard vriend was van

het echte gebed, als hij zulks van de godsdienst was.

o. Ik heb nooit eenen vriend des echten gebeds gevonden ,

die niet wijs was, in betrekking tot zijne eeuwige belangen,

ten opzigte van den omgang en van gezelschappen niet "rien

delijk, aangenaam- en, in betrekking tot zijne verdiensten,

niet'zeer demoedig en bescheiden. Integendeel vond ik men

schen, die de waarde des gebeds niet uit oefening kenden,

meest altijd stroef, ijdel, profaan en met grove vooroordee

len behebt.

3. De opvoeder stelle er hoog belang in, zijnen

kweekelingen achting, liefde en eerbied inteboezemen

voor de gemeenschappelijke, openbare godsdienstoefe

ningen en wel vooral voor het H. Misofler. De ver

achting der openbare godsdienstverrigtingen en de af

schuw voor het ter kerkegaan bij volwassenen heeft

niet zelden geheel den grond in de opvoeding. Wel

ligt moesten zj, als jongens , zonder dat in be-‚

hoorlijke gemoedstemming gebragt waren , godsdienst

oefeningen , werktuigelĳk of soms wel als straf, bij

wonen. En wat kan men , dan later verwachten?

4. Eene voorname en nimmer opdroogende bron des

godsdienstigen levens zjn de H. Sacramenten onzer
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Kerk. Uit dezelve kan elk , naar mate zijne vatbaar

heid en naar hartelust, geestelijke krachten putten.

Ten gevolge der goddelijke instelling , is hunne wer

king , zoo wij gcenen hinderpaal in den weg stellen ,

bepaald zeker. — Eene gedurige nadering tot den

stoel van boetvaardigheid, gevolgd van eene waardige

communie, kan niet genoeg aanbevolen worden. De

opvoeder kan zich met regt geluk wenschen , als hij,

door eigen voorbeeld en door doelmatige aanmoediging,

het zoo verre gebragt heeft, dat zijne kweekelingen

hierin troost en vreugde vinden en van tijd tot tijd, in

heiligen liefdcgloed , naar de vereeniging met Jezus ver

langen. Ieder ervaren zielzorger weet, dat er ter be

waring der kinderlijke onschuld, en ter opwekking

van innige godvruchtìgheid, geen beter middel bestaat,

dan dit. Ook de verwoestingen, die het vroege mis

bruik der kunnedrift pleegt aanterigten , worden daar

door op de beste wijze voorgekomen.

Zoowel over de viering van zon- en feestdagen,’ als over

de deelneming aan de H. sacramenten, over de "ernieuwing

der doopbeloften en over eenige andere, der jeugd aantebew

lene oefeningen van godsvruclit, geeft Rollin: La manière

eto. Vol. lV. p. 565, als ook: Ricoardz‘: Dez‘ mezzietc.

C. 6, schoone wenken.

S 97.

Verdeeliug der zedelĳke vormleer.

1. beschouwen de godsdienst niet, als een afzon

derlijk middel der deugd, ’t welk, gelijk eemgen be

weren , met andere middelen dc zedelij ke vorming bevor

dert ; maar zien haar aan, als de wortel, welke geplant

in ’s menschen hart en door Gods geest bedauwd, alleen

ware vruchten kan voortbrengen. Deze Geest werkt

echter niet, zonder ons, en niet, zonder hulp van

anderen. S 7. Deswege moeten ook al die middelen

worden te baat genomen , die om het zedelijk leven

te bevorderen noodzakelijk of nuttig en geschikt be
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vonden zijn. moeten evenwel nimmer vergeten ,

dat ook de beste middelen falen, zoo de Heer niet

zijnen zegen schenkt. Trouwens, wanneer Hij niet

het huis opbouwt, arbeiden de werklieden te ver

geefs; en vruchteloos bewaken wij de stad , als Hij

haar niet beschermt. Ps. CXXVI. verg. I Kor.III.6.

2. De deugd , in hare volmaking, bestaat in de vol

einde liefde jegens God, zoodat de mensch alles wil ,

wat God wil en alleen, wijl Hij het wil en het

Hem welgevallig is. Hoezeer echter het christendom

ons ook verheven en met nieuwe, bovennatuurlijke

krachten heeft toegerust, kunnen wij dit schoone ide

aal, gedurende onze aardsche loopbaan niet volkomen

bereiken. De groote Apostel bekent het luide, dat hij

zich niet aan den eindpaal bevond, maar dat hij er

naar streefde en heen ijlde om eindelijk het doel te

bereiken. Phil. III. 12 en v. —-— En alle waarlijk

groote mannen beleden hetzelfde. Hoe hooger zij den

berg beklommen , op welken het heilige Jeruzalem ge

bouwd is, des te duidelijker zagen zij in , hoeverre zj

er nog van verwjderd waren. Men kan voorzeker des

te minder zedelijke volmaking van den bloeijenden

leeftjd verwachten. Moge ook de geest bereidvaardig

zijn , het vleesch is nog zeer zwak en de neiging ten

kwade , die wij reeds bj kinderen opmerken , verkrijgt

maar al te vaak in die jaren een noodlottig overwigt.

Wij splitsen dit gewigtig onderwerp , om deszelfs be

langrijkheid, in de volgende vragen:

A. Hoe kan de zedelijkheid der kinderen middelijk

bevorderd worden ?

B. Hoe kan dit regtstreeks en onmiddelijk geschie

den ?

C. Hoe kan de kweekeling van zijne zedelijke ge

breken genezen worden ?

D. Hoe moet er op den leerling gewerkt worden ,

opdat hij zijne intrede in de wereld zelf aan zijne

verdere ontwikkeling en vorming trachte werkzaam te

zijn ? —
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A.

HOE KAN DE ZEDELIJKIIEID DER KINDEREN MIDDELIJK

BEVORDERD WORDEN?

g 9e.

flÌatzg/zeiris-voorschrzften.

1. Het is des opvoeders eerste pligt , zjne kweeke

lingen voor onzedelijkheid te bewaren. Hij zij derhal

ve, ook ten opzigte van gering schijnende feilen , niet

onverschillig; want, ’wie deze gering sc/zat , valt al

lengs/iens in grootere. Sir. XIX. 1. Vooral moethij

waken over en zorgen voor de bewaring der kinderlij

ke onschuld. Door het H. sacrament des Doopsels,

‘naar den geest, herboren , en opgenomen in Jezus za

ligmakende kerk , tiert en bloeit het schuldelooze kind

aan den goddelijken wijnstok , als een jeugdig , frisch

geschoten takje. Zijn ligchaam is ten tempel der God

heid gewijd en zijn teeder hart doorstroomt de heili

gende genade van Gods Geest. Nog vrij van gewe

tenswroegingen , van Engelen en menschen bemind ,

leeft het in het paradijs der onschuld , en zĳn geest

zelf geeft getuigenis aan den geest , dat het is een

kind Gods en Diens erfgenaam en medeërfgenaam

van Christus. Bom. VIII. 16. Deze heilige on

schuld kan , zoo zij eens verloren is , door niets vol

komen hersteld worden. De rouwmoedige zondaar kan,

wel is waar‘, vergeving vinden bij God, maar hoe

troostvol en gelukkig dit ook zijn moge , zijn toestand

is op verre na niet zoo gelukkig, als die van den

mensch , welke zijne onschuld steeds onbevlekt bewaar

de. Voeg hierbij, dat, wie eens gevallen is, zoo

ligt weder valt en dat de gedurige herval meer en meer

zijne krachten ontzenuwt, tot dat de zondegewoonte,

ja eenigermate behoefte — eene tweede natuur —

wordt — en men zal te beter het voorregt der on

schuld leeren inzien.
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Dit is geheel bjzonder het geval met de zonde van

ontucht. Men kan veel gemakkelijker eenen nog ge

heel onschuldigen jongeling voor den eerste misstap be

hoeden , dan hem , zoo hj eens gevallen is, voor den

herval bewaren. Wie ‚zijn ligchaam , zijn hart en zij

ne fantasie tot dus verre onbesmeurd bewaarde, kan

zich gemakkelijk aan de onder zijne voeten brandende

baren ontrukken, maar die reeds eens gevallen is,

gelijkt den schipbreukeling, die midden in zee, op

eene smalle plank , zijn behoud moet zoeken. Helaas!

wanneer men van standvastig, in beterschap volhar

dende, wellustelingen spreekt, kunnen maar al te

vaak des dichters woorden worden toegepast:

‚dpparent rara’ nantes in gurgite vasto.

Geene Teil worde, vooral in den jeugdigen leeftijd, gering

geschat. Want het kleine wordt van lieverlede groot, indien

het niet in acht genomen wordt; zoodat zelfs de grootste gru

welen op gering sclrijnende gebreken kunnen terug gebragt

worden. Dit geldt evenzeer van de eerste kiemen des goe

den beginsels. Zoo wel als het rijk Gods, kan ook het

deugdenrijk der menschen vergeleken worden met het mos

terdzaad, dat, hoe klein ook, als het behoorlijk verpleegd

wordt, tot eenen schoenen, vruchtbaren boom opwast. Over

de bewaring der kinderlijke onschuld , verdienen de woorden

"an Oberrauch de aandacht des opvoeders. Het is onbegrij

pelijk, en men kan het niet genoeg betreuren, dat zij, die,

krachtens hun openbaar of bijzonder beroep, voor de jeugd

moeten zorg dragen, zich meestal geene moeite geven , om

dit zoo belangrijk onderwerp ‘— de waardij der onbevlekt be

waarde onschuld des doepsels ‘— aan hunne kweekelingen

duidelijk voortestellen. Immers, deze versiert hen meer, dan

alle wetenschap, geleerdheid en fijnheid der zeden. Zonder

de onschuld , zijn alle overige gaven ijdel klatergoud en maar

al te dikwerf bronnen van de grootste onheilen. En toch,

in stede van de ware, bekreunt men zich om bloote schijn

opvoeding , en terwijl het noodzakelijlcste wordt verwaarloosd,

zijn de aangewende pogingen vaak ten vcrderve der jeugd

Niet slechts- aan de kinderen, maar ook dikwerf aan de on

derwijzers, ontbreekt het regte denkbeeld der onschuld; nog

minder kennen en beseffen hare waarde en het geluk, ’t

welk haar bezit oplevert, en nog veel minder weten zij,
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Ìtoedaníge en hoe vele zonden niet zelden een eenige val na

zich sleept, zoodat alle goede verwachting die men zich te

regt van den jongeling beloven kon , — zelfs leven, gezond

heid en eeuwige zaligheid op eens verloren gaat. nTheol.

mor. Herc. Oberrauch. Vl. B. 5 2018 vol. Bijzonder lezens

waardig is ook het in kiuderlijken stijl geschreven boekj :

n Abhandlung von der unschuld, von Aloijs van Söll.

2. Men moet, te dien einde , bij de ligchamelijke

opvoeding en bij de vorming der onderscheidene ver

mogens des geestes en des gevoels, deels tot zedelijk

heid den weg banen, deels dezelve bevorderen. Lig

chamelijke harding, — zuiver bewaring der fantasie

en doelmatige opwekking des zedelijken en godsdien

stigen gevoels komen hier vooral in aanmerking. S33,

69, 86 en volg. — Hoe zoude de jongeling der nei

ging tot zonde duurzamen weerstand kunnen bieden ,

zoo zijn ligchaam vertroeteld , zijne fantasie met on

kuische gedachte besmeurd, zijn hart verweekelijkt is,

en , terwijl het hooger gevoel bijna is uitgedoofd , het

lagere den schepter zwaait?

3. Men kan niet genoeg de jeugd tegen den invloed

van kwade voorbeelden en tegen verleiding beschut

ten. Mogten toch allen, die met kinderen omgaan,

vooral ouders en opvoeders, het verschrikkelijk wee

ter harte nemen , hetwelk eens de Verlosser heeft uit

gesproken over hen , die aan kinderen ergenis geven!

Math. XVIII. 6. Men veroorlooft zich maar al te dik

werf, in bijzijn van kinderen , uitdrukkingen en vrij

heden, die zoo ze ook al niet geheel onzedelijk zijn

evenwel dubbelzinnig en voor het jeugdige gemoed ge

vaarlijk moeten geacht worden. Men maakt daarbij

zich zelven diets, dat kinderen zulks niet opmerken ,

schoon men weten moest, hoezeer de den kinderen ei

gene nieuwsgierigheid alles navorsche; ja, dikwerf

is strafbare onoplettendheid hier in ’t spel, dewijl men

over de rampzalige gevolgen der ergernis moest naden

ken. Veel treuriger echter is opzettelĳke verleiding,

hetzij door dienstboden en vrienden uit den huize,

hetzij door medescholieren en speelmakkers. Meest
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heeft ‘dezelve plaats ten opzigte van ontucht, diefstal

en liefdeloosheid. Intusschen worden ook vaak genoeg

andere ondeugden op de kinderen overgeplant en soms

zijn het de ouders zelven, die door aansporing ten

kwade, of door, op eene verkeerde wjze, de kin

deren te prijzen, tot ijdelheid en trots, tot huichela

rij , tot nijd en andere ondeugden aanleiding geven.

Te vergeefs poogt men dan in lateren tijd het on

kruid wederom uitteroeijen , het heeft te diep wor

tels geschoten en is onverdelgbaar geworden! Ach!

hoe velen zien dan nog niet in, dat zelven het

zaad des verderfs in de harten hunner kinderen heb

ben uitgestrooid en dat zij zelven stelselmatig’ het

welig opgroeijen des onkruids hebben bevorderd! —

Vergl. krebsbuchlein von Salzman, en Milde Il B.

5 1Ûl. Ûverigens [herhalen wij hier: Heilige achting zĳ

den jeugdigen leeftĳd gewĳd! en schoon is het wat In

venalis er bijvoegt:

Eer d’onschuld des kleinen , gelijk men ’t heiligste eert ;

Denk tochi niet: kleinen, ze mogen ’tzien, wat ik werke;

Kleinen verstaan het nog niet. Neen! ook ’tsnappende knaapje

Roept aan u toe: hond op —— verschoon toch de onschuld! —

S 99.

Vervolg.

1. Reeds 4. hebben wij opgemerkt, dat wel

is waar zekere neiging ten kwade in ‘elk kind

ligt, maar dat deze verschillend gewijzigd , is en nu

eens meer, dan eensminder ten voorschijn komt.

Het is derhalve ook in zedelijke betrekking noodza

kelijk , dat men zich met de individueele gesteldheid

des kinds naauwkeurig bekend make. Want de be

handeling moet gewijzigd worden, naar de verschei

denheid der neigingen. Van daar, dat hetzelfde

voorwerp op het eene kind een‘ zeer geringen, en

op een ander eenen zeer gevaarlijken indruk zal ma

ken. Intusschen dit staat voor allen vast: men
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mag nimmer op de zedelijke kracht en vastheid

van karakter der kweekelingen, hoe braaf ze ook

schijnen, te veel vertrouwen. Vooral is, ten op

zigte der kunnedrift, de neiging zeer groot en

vandaar alleen in fuga tgalus/ (In de vlugt alleen

behoud.) En is dit in ‘talgemeen reeds waar, hoe

veel te meer in de zoo gevaarlijke jaren der jon

gelingsehap? Moge ook de in ‘t gemoed verborgene

brandstof onder de asche zjn gerakeld, er is slechts

een te nieuwsgierige blik, een onzuiver woord,

eenige aanleiding van buiten noodig, ten einde die

asche te verwijderen en het vuur aauteblazen, en ver

loren is dan vaak voor altoos onschuld en gewetens

kalmte, ’sjongelings levens-geluk is verdwenen; ver

loren het geluk en de levens-vreugde der onteerde

maagd! —

Middelen om de individualiteit van kinderen te leeren ken

nen, worden S)’ 15. opgegeven: nergens echter is het gevaar

van bedrogen te worden grooter, dan bij de beoordeeling

der zedelijke gesteldheid eens kinds. Zelden zijn ouders en

opvoeders hier geheel onpartijdig en onbevooroordeeld. » Het

is al goed — al wat hij doet —— dien men bemint, -—’ het

is al kwaad, van dien men haat, wat begint. Spr. van Va

der Cats. Van kinderen, die men lief heeft kan men geen

kwaad zien, en van anderen, tegen welke men ingenomen is,

zal men vaak het goede miskennen. Mam‘ ook van de zijde

der kinderen is hier eene groote moeijelijkheid te overwinnen.

Immers, welke speelruimte is hier aan hmehelarij en veinzerij

opeugelaten? -—— De opvoeder zij derhalve voorzigtig, en, be

halve hetgeen vroeger t. a. p. hebben aangeraden, lette

hij vooral 1. op de denk- en handelwijze van ouders. zusters,

broeders, dienslboden en van allen, die met het kind om

gegaan hebben. Wie naauwkeurig weet, hoe in het ouderlijke

huis met het kind werd omgegaan ,‚ wat het daar al hoorde

en zag, kan vaak veel uitleggen, wat hem, zonder die ken

nis, onverklaarbaar zou geblewn zijn. De appel valt niet ver

van den boom...! 2. Bcoordeele de opvoeder de verstandelijke

vermogens zijner kweekelingen; -— want uitstekende talenten

hebben vaak heviger aandrang tot zedelooze losbandigheid ten

gevolge‘3. Hij poge den toestand zijner fantasie te kennen en

hoedanig het kind gesteld is, ten opzigte des gevoels; wijl
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fantasie en gevoel grooten invloed op het hart uitoefenen.

Zie Milde II. B. S 68. en volg.

2. »Moet men alle gevaarlijke aanleiding en beko

ring tot zonde van den jeugdigen leeftijd verwijderd

houden? Maar, hoe kan dan de jonge mensch in de

deugd sterk worden? — hoe zal hij later, aan zich

zelven overgelaten , in de gevaarvolle wereld , zonder

oefening, zonder beproefd te zjn , zich staande hou

den ?” -— Dan , kan er wel in ernst sprake zjn van

verwijdering van alle gevaren? Dit is trouwens onmo

gelijk. Neen. de opvoeder moet de kinderen voor al

le gevaren behoeden, die vermeden kunnen worden en

die tevens van dien aard zijn, dat ze werkelijk de kin

derlijke onsehuld bedreigen. Wat onvermĳdelĳke ge

varen betreft, is het des opvoeders‘ taak te zorgen, dat

zijn kweekeling ten minste niet, zonder gewapend en

gewaarschuwd te zijn, aan dezelve worde blootgesteld.

Hij moet hem ten strijde uitrusten, moet zjnen

goeden wil vooral door gebed en kinderlijke godvruch

tigheid vast en krachtig pogen te maken. Er is in

deze betrekking reeds veel gewonnen, wanneer men

de aanlokking ten kwade in kracht doe verminderen.

De mensch wil het kwade juist niet, omdat het

kwaad is, maar meest altoos ,- om het aangename ,

het zinstreelende of het voordeelige daarmede verbon

den. De opvoeder vermijde derhalve in tegenwoordig

heid der kinderen op zinnelijk genot, rijkdom of wat

het ook van de goederen dezer wereld zijn moge te

roemen, of wel aan kinderen romaneske schetsen in

handen te geven, in welke jeugdige losbandigheid,

zucht tot vrijheid, aardsche en zinnelijke liefde , enz.

als zoo aangenaam en zoo zalig worden voorgesteld.

Men legge integendeel elke gelegenheid verachting

en afschuw aan den dag voor alles ,’ wat met het ge

weten en met ‘smenschen ware bestemming strijdig is.

S 69. De kweekeling worde gedurig op de heillooze

gevolgen der zonde opmerkzaam gemaakt en nimmer

late men ‘toe, dat hij uit eene ongeoorloofde handeling

eenig voordeel geniete. Wie, bv. iets, hoe gering ook
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‘ontvreemd heeft, moet dit niet blijven behouden: men

zij hier onverbiddelijk; het ontvreemde moet terug ge

geven , de schade moet hersteld worden. —

Een zeer achtingswaardig man verhaalde, dat hij eens, als

jongen, eene zeer onbeduidende diefstal had gepleegd en

voegde er bij , dat hij te allen tijde dankbaar zoude blijven

aan zijnen biechtvader, omdat deze hem, tot tijd en wijle,

dat hij hersteld zou hebben, de absolutie geweigerd had;

want, zeide hij, van dien tijd af aan is nooit meer de nei‘

ging bij mij opgeweld om mijne handen naar den eigendom

van anderen uittesteken. —

g 100.

Ûver de gehoorzaamheid.

1. Hoe noodzakelijk het ook zijn moge de kinderen

van het kwade aftehouden, zoo is echter daardoor

op verre na des opvoeders taak niet volbragt. De

mensch moet niet alleen het kwaad mijden , maar ook

het goed verrigten , zjne liefde jegens God en men

schen moet werkdadig zijn -— bloejen en vruchten

voortbrengen. Ten einde dezen werkdadigen geest op

te wekken , moeten de kinderen vroegtijdig aan naauw

gezette gehoorzaamheid gewoon worden gemaakt: men

moet de zinnelijke driften ten nutte aanwenden, straf

fen en belooningen bezigen , en , hetgeen de overige

tuchtmiddelen ten deele vooronderstelt, ten deele over

vloedig maakt — vroeg begonnen en steeds voortgezette

oefeningen in de zelfverloochening niet vergeten, want

zelfverloochening is eene zeer gewigtige kunst, welke

men niet mag verwaarloozen.

2. De mensch wordt niet’, gelijk het redelooze dier,

door blind instinkt tot zijne bestemming heengevoerd;

maar alles, wat van zjnen vrijen wil afhangt, moet

door de rede; — de rede echter doorGodsweh——door

den eeuwigen wil der Godheid, geregeld worden.

Dewijl het kind daartoe nog niet bekwaam is, moet

het zich noodzakelijk aan de leiding van anderen over
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geven , en de ouders zijn door God bestemd , hunne

kinderen doelmatig te leiden en, -als het ware, de

plaats te bekleeden van hunne praktische rede. — Ook

de huisselijke betrekking vordert hetzelfde. In alles ,

wat tot welzijn des huisgezins strekken kan en wat

met geene hoogere wet strijdig is, komt ontegenzegge

lijk den ouders het regt toe om te gebieden; terwijl

daardoor van zelf den kinderen de verpligting is opge

legd tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is eene zaak,

‚welke de mensch niet kan ontberen. Zoowel in de

kerk , als in den staat, en in iedere maatschappelijke

betrekking, moet hij zijn’ eigen’ wil aan wettige be

palingen onderwerpen en zich de woorden des Apos

tels herinneren: Ieder mensch zĳ zĳnen over/zeden

onderdanig.‘ want, er is geen gezag, dan van God,‘

en die er zĳn , zĳn door God verordend. Wieder

halve het gezag wederstreeft , verzet zic/z tegen

Gods verordeningen ,‘ die zic/i ec/zter verzetten , la

den Gods oordeel op zic/z. Hom. XIII. 1, 2. Het

is derhalve ook in dit opzigt noodzakelijk, dat de

mensch reeds van jongs af aan gehoorzaamheid gewoon

worde gemaakt, en eene betere wereld zal het in toe

komende tijden onbegrijpelijk achten , hoe men op het

einde der achttiende, en in het begin dezer eeuw,

het tegendeel kon beweren; hoe men zelfs gehoorzaam

heid als iets schadelijks en met de waardij des men

schen onvereenigbaars kon voorstellen. Welke‚ gevol

gen zoodanige grondstellingen na zich moesten slepen;

welke gebeurtenissen zij veroorzaakten , heeft de ge

schiedenis met bloed in hare gedenkrollen opgeteekend.

3. Men kan nu gemakkelijk de vraag beantwoorden,

wat men van de zoogenaamde redenerende opvoedings

methode te denken hebbe , volgens welke , de kweeke

ling niet door het gezag van anderen; maar alleen

door eigen inzigt — door de rede — moet geleid wor

den. — hebben het reeds gezegd en het is onbe

twistbaar: reeds meer tot rijpheid gekomen jonge

menschen , moet de opvoeding zich meer en meer ver

wijderen , opdat zij, naar gelang hunner geestes-ont

15
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wikkeling , op eigen voeten leeren staan, om niet ge

lijk een werktuig steeds van uiterlijken invloed afhan

kelijk te zijn. Doch het verraadt verregaande onkun

de, in een kind, welks geest naauw de schaal der

dierlijkheid heeft doorgcpikt, reeds zedelijke zelfstan

digheid te veronderstellen -—— eene zelfstandigheid , die

zelfs in den leeftijd des jongelings —— en des mans

zeldzaam kan genoemd worden. Ook bij rijpere jonge

lingen zoude het treurige gevolgen kunnen hebben,

wanneer men hen geheel vrij liet, van elk opzigt ont

hief, en , onder het voorwendsel, dat ze zelfstandig

moeten handelen, hen aan jeugdigen tuimelgeest en

aan ontwakende hartstogten wilde overlaten. Sailer

zegt teregt , dat voor de jeugd geen gevaarlijker hnis

vijand bestaat, dan de geest van over alles te willen

redeneren. De jonge mensch wordt niet slechts door

dien geest trotsch en ongelioorzaam , maar, hetgeen

een gewoon gevolg is van hoovaardigheid , — die ge

waande rijpheid werkt ook zeer sterk op de kunne

drift en veroorzaakt de schandelijkste buitensporighe

den. De jonge betweter en zwetser zal weldra een

woedende losbol worden , en gelijk Sailer zegt, twee

vuren , dat van te vroege wijsheid en dat van te vroe

gen lust ontsteken elkander.”

S 101.

Vervolg.

1. De gehoorzaamheid moet op de jeugd eenen vor

menden invloed uitoefenen en, te dien einde, moet zij

niet op slaafsche vrees en op uitvrendigen dwang;

maar altoos op liefde en vertrouwen jegens den op

voeder gegrond zijn. Bij geheel verwilderde kinderen,

moge vrees en physiek geweld het eenige middel zjn

om hen van het kwaad terugtehouden , altoos zal het

een noodlottig, ten minste een treurig middel zjn.

Zulke kinderen volgen den wil hunner overheden

slechts zoo lang, als zj moeten vreezen , ontdekt en
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gestraft te worden. Het hart blijft niet slechts onge

’ beterd; het wordt nog slechter, wjl door het verbod

het kwaad nieuwe bekoorlijkheid verkrjgt, en van

daar, dat op deze wijze opgevoede jonge mensehen ,

zoo haast de dwang ophoudt, anderen, in gelaten

heid en losbandigheid verre overtreffen. Geheel an

ders is de uitwerking van het gezag, zoo een kind

zjne ouders of olpvoeders hartelijk bemint. Overtuigd

als het is , van unne goede bedoeling en wel weten

de dat zj niets vorderen, dan hetgeen te zjnen beste

verstrekt, volbrengt het met liefde hunne bevelen.

Wie derhalve kinderen door gehoorzaamheid wil vere

delen, moet door liefde en ernst, door eene wjze

leiding en zelfbeheersching, met een woord, door

zijne geheelehandelwijze hun vertrouwen , — hunne

harten pogen te winnen; dan gaat de zaak van zelf;

want vertrouwvolle liefde smelt den wil] des liefheb

benden met dien des bemindeu in een.

a. Men zij karig in ‘t gebieden: gebied en verbied

nimmer meer, dan volstrekt noodzakelijk is. De me

nigte van bevelen is altoos aan de krachtdadigheid van

eenige schadelijk , vooral als sommigen den schjn heb

ben van willekeur.

b. Wat echter eens geboden is, moet naauw/ìeurig

worden nageleefd. Geboden zonder ernst, zegt Sailer,

zijn te lage heiuingen, die moedwillige jongens te meer

tot overspringen‚l0kken. Er zijn zeker gevallen, in

welke wegens omstandigheden het kind iets kan toege

geven worden, maar eigenlĳke ongehoorzaamheid mag

nimmer ongestraft blijven :‚ wie niet hooren wil , moet

voelen. ‚

c. Men moet de gehoorzaamheid niet noodeloos te be

zwaarlijk maken. Men blijve zich steeds gelijk, en

vermijde allen schijn van luimen of van partijdigheid;

en men trachte, in ’t algemeen , de aanlokking tot on

gehoorzaamheid zooveel mogelijk te verwijderen. —

‘ d. Het is van veel belang, dat allen, die op het

‘kind invloed uitoefenen, het gezag des opvoeders onder

‘schragen en op naauwkeurige opvolging zijner bevelen
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aandringen. Wat kan men goeds verwachten , als fa

mieliebetrekkingen, dienstboden, ja soms de moeder

zelve, de door vader of door den onderwijzer gegevene

bevelen integenwoordigheid der kinderen gispen en de

zelve, als niet passend of als te gestreng veroordeelen?

Bijaldien hunne aanmerking ook gegrond ware, mogen

toch nimmer in het bijzijn van hunne kinderen

zoo iets zeggen , dewijl zij daardoor aan den opvoeder

het noodzakelijke vertrouwen ontnemen.

e. Het zal eindelijk wel geene herinnering behoeven,

dat nimmer iets mag bevolen worden , wat onzedelijk

of, hoe ook , schadelijk voor de kinderen kan geacht

worden. Gelijk elk ander gezag , zoo ookis het ouder

lijke niet gegeven tot omverhaling en afbreking ,

maar alleen tot opbouwing. II Kor. XIII. v.

Men zie Hergenröther S 194. Milde Il B. S 156 en v.

Niemeijer 1. B. Villaume: » Wie kann man erhalten, dass

kinder gehorsam sind, ohne willenlos zu sein? —

g 102.

‚lanwending der zinnelĳke beweeggronden.

1. ’s Menschen zinnelijke neigingen staan in onzen

tegenwoordigen toestand maar al te vaak met den geest

in vijandelijke verhouding en veroorzaken hem niet

zelden een’ heeten strijd. Gal. V. 17. Wijsh. IX. 15.

Het is derhalve van groot belang , dat hij niet alleen

zijne togten breidele, maar ook dezelve tot hoogere

doeleinden leere aanwenden. Dit geschiedt vooral dan,

als de deugd zoo wordt voorgesteld, dat deze togten

zelve in de deugd haar belang vinden. Het is wel

waar, dat de deugd, welke uit zoodanige beweeg

gronden voortspruit, nog zeer onvolmaakt is, dat zij

verre beneden het ideaal blijft, ’t welk men zich van

zuivere deugd voorstelt, doch als de hoogere, en meer

zuivere beweeggronden, ten minste niet buitengesloten

worden, schijnen toch menschen van dezen stempel wel

zwak , maar toch in geenen deele slecht, en men kan
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ze op den weg beschouwen, die naar hoogere volma

king voert. Dergelijke zwakken vindt men in alle stan

den en in elken leeftijd, De jeugd vooral heeft ‚vaak

deze zinnelijke hulpmiddelen noodig. Wie zoude dan

ook zoo wreed zijn, dat steunpunt harer zwakke deugd

omverterukken , — den boom om te hakken, langs

welken de teedere ranken der deugd om hoog stijgen

en zich vasthouden om‘ allengs in krachten toetene

men? — Intusschen, voor dat wij deze beweeggronden

in ’t bjzonder beschouwen , neme men vooraf de vol

gende algemeene aanmerkingen ter harte. —

a. Het verre, in den kweekeling — om hem

\

liefde voor de deugd inteboezemen —- gevaarlijke of ’

zelfs wel geheel onzedelijke gewaarwordingen optewek

ken, b.v. kunnedrift, haat en verachting jegens zekere

klasse van menschen. Wie, om goed te bewerken ,

kwaad doet, slaat beide tafels der wet aan stukken. —

b. Bij geoorloofde beweeggronden , rigte men zich

v naar de individueele zwakheid en vatbaarheid des kinds.

c. Men kieze uit deze beweeggronden altoos, bij

voorkeur, de edelaardigste, die van het bloot zinnelij

ke het meest verwijderd en met de hooge bestemming

der menschheid het meest verknocht zijn. — ‘

d. Nimmer mag de opvoeder hij deze haatzuchtige

beweeggronden zich bepalen; hij mag er zich alleen

van bedienen, als van zoo vele trappen , langs welke

zijnen kweekeling tot hoogere wil laten oplklimmen.

Hij moet vooral verhoeden, dat ze niet eene eerschen

de zucht — eene hartstogt worden , hetgeen zoo dik

werf bij de opwekking der eerzueht plaats vindt. —

Wie eene hartstogt meent te mogen voldoen om ande

re te verzwakken , opent de deur voor alle.

2. Bloot zinnelijke beweeggronden staan op den laag

sten trap. B.v. kinderen , die goed oppassen krijgen

aan tafel iets beters; men belooft hun een nieuw kleed:

men vergunt hun de bjwooning van zeker gezelschap,

of zekere spelen , enz. Het spreekt van zelf , dat de

deugd zeer zwak en onvolmaakt is , zoo lang om

staande te blijven zulke krukken noodig heeft, en er
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is ook groote voorzigtigheid in acht te nemen, zal de

ze wjze van handelen tot geene zucht naar genot en

vermaken aanleiding geven of in dwaze ijdelheid ont-

aarden. Het zou echter van den anderen kant ook

onverstandig zijn deze beweeggronden bij kinderen

niet aantewenden , die doorgaans van hoogere nog zoo

weinig besef hebben. De liefde neemt alles te baat,

zj is vindingrijk en bezit nu eens dit en dan weer een

ander middel, opdat het nog rookende lemmet niet

uitdoove, maar aangloeije en ontvlamme.

3. De zucht naar eer en onderscheiding is den

mensch waardiger en in dit opzigt edeler. Doch het

gevaar van ontaarding is hierbij zeer groot, en toch

moet zij niet verwaarloosd en nog veel minder geheel

onderdrukt worden. Wanneer trouwens deze zucht

behoorlijk äpgewekt en doelmatig geleid wordt, is zij

een voortre elijk middel om de jeugd van alles terug-

‚te houden, wat onteerend en onregtvaardig is, en

om haar tot heilzame en pligtmatige werkdadigheid

aantesporen. —-De ondervinding leert, dat juist de

edelste zielen ten opzigte van eer en onderscheiding

zeer gevoelig zijn. Het is immers een slecht teeken,

als een kind onverschillig is voor eer en schande,

en juist daarom tot elke schanddaad in staat is! Een

jong mensch, zonder eergevoel, is of reeds geheel

bedorven, of hij zal het spoedig worden.

4. Hetzelfde kan gezegd worden van de neiging

om zich de vriendschappelijke genegenheid van an-

deren te verwerven. Ouders en opvoeders mogen

zich gelukkig achten, wanneer zij, door hunnen

beminnenswaardigen vertrouwvollen omgang, het kind

zoodanig aan zich verbinden, dat een vriendelijke

blik de zoetste belooning en integendeel een blik

van ontevredenheid deszelfs grootste straf uitmaakt.

Men moet echter ook hier toezien, dat dit streven

bij kinderen niet in vleijerij en huichelarj ontaarde.

Sommige‘kinderen hebben daartoe veel aanleg. Nim

mer dulde men om die reden, dat zij om zich zel

ven aangenaam te maken, anderen aanklagen, of



—231—-

een gevoel huichelen, ’t welk niet zjn grond in ‘t

harte heeft. Bij elke gelegenheid, logge de opvoe

der diepe verachting en hevigen afschuw voor alle

pluimstrjkerij aan den dag; hij wijze dikwerf op

dat oog, ’t welk alles ziet, alles doordringt en in het

hart des huichelaars met afschuw zijn gedrag ont

waart. God heeft afschuw voor elk die anders spreekt,

dan hij denkt, en de Verlosser heeft wel tegen

geene misdaad meer geijverd dan tegen de schijnhei

lige geveinsdheid der Farizeën. Opdat in ’t alge

meen de zucht naar eer en onderscheiding niet ont

aarde, moet men:

a. Dezelve niet al te zeer prikkelen. —— Dit ge

schiedt, als men de kinderen te vaak en te onbe

scheiden prjst, hen in hunne tegenwoordigheid be

wondert en aan anderen ter bewondering voorstelt.

Men verwijdere van hen lage vlejers en alle over

drevene loftuigingen moeten geheel vermeden worden.

Hoe zoude men er zich over verwonderen, dat‘ de

kinderen langzamerhand begonnen te gelooven, het

geen men hun dagelijks voorpraat? —

6. De vaste overtuiging worde bij de kinderen aange

kweekt, dat de wezenlijke waarde der menschen alleen

in de deugd bestaat, dat derhalve aardsche goederen,

hooge geboorte, enz. slechts dengene die hiermede

een edel hart verbinden aanzienlijk maken. — Wat

de menschen ook van ons denken, — hoe ze ons

ook bevoordeelen; wij zijn ‘niets meer, en niets

minder, dan wj zijn in de oogen des Alwetenden.

c. Om deze reden, moet van jongs af aan der kin

deren geest zoo eene rigting worden gegeven, dat

zij aan de goedkeuring van God, van hun gewe

ten en van andere brave menschen meer hechten,

dan aan al het overige. Men beware hunne jeug

dige harten voor alle kleingeestige ijdelheid, die den

mensch zelfs in de oogen der wereld dikwerf zoo

bespottelijk maakt. — Willen wij naar de goedkeu

ring der menschen streven, — dat het dan alleen

geschiede door waarlijk edele daden en dan nog
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als middel beschouwen, hetzj om ons zelven in

het goed te vestigen, hetzij om anderen te stichten

en om des te weldadiger op hen te kunnen wer

ken.

g, 103.

Vervolg.

1. Wanneer de jongeling meer tot inzigt is ge

komen, dan make men hem opmerkzaam op de

goede gevolgen van vlijt en braafheid. Men stelle

hem nu en dan zijn toekomstig beroep voor den

geest en toone hem in voorbeelden, welk lot de

deugdzame en wat de losbandige en ligtzinnigejon

ge mensch in de toekomst beschoren is, — hoe

ieder later oogsten zal, wat hij in 'slevens lente

gezaaid heeft. Men moet, zonder twijfel, hier de

individueele gesteldheid des kweekelings niet uit het

oog verliezen, en door dergelijke bespiegelingen der

toekomst noch hunne fantasie bezoedelen, noch te

zeer opwinden. Er is in ’tleven geen stand, die

niet zijne bezwaren en zijne moeijelijkheden heeft.

En wanneer men zich in de jeugd van zijn aan

staanden werkkring niets dan rozen voorstelt, als

men zich met eer en genoegen vleit, zal men later

vaak ontevreden zijn, als de droeve werkelijkheid

ons vrij onzacht uit onze bedriegelijke droomen zal

wakkerschudden. Men wijze de kinderen niet dan

met de uiterste voorzigtigheid op toekomend huisse

lĳk geluk. Men moet deze zijde of in het geheel

niet of slechts ter loops aanroeren. Ook is het

vaak schadelijk en onbetamelijk, indien men jeugdige

onanisten wil bekeeren, door hun voortestellen, dat—

zij door zelfbevlekking zich ter voortplanting onbe

kwaam maken en zich eenen ongelukkigen echt voor

bereiden. —

2. Den kinderen worde vooral op het hart gedrukt’
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welke gevolgen deugd en zonde in het andere leven

na zich slepen. De goddelijke Openbaring heeft het

gordijn opgetrokken , en, hoezeer aardsche genietin

gen ons gezigt pogen te verduisteren, kunnen wij

zoo wij willen, duidelijk genoeg in het land der

Eeuwigheid zien, om te ontwaren, welk lot daar

de deugdzame, zoowel als de zondaar te wachten

heeft. De meeste nieuwe opvoedingsgeschriften (en

onze schoolboeken, vooral die van de maatschappij

”tot nut van ‘talgemeenj zijn in dit opzigt zeer

gebrekkig. Terwijl zij de jeugd altoos op tijdelijke

gevolgen wijzen, wordt de eeuwigheid, in welke

ieder loon naar werken zal erlangen, naauwelijks

der moeite waardig geacht, om er de aandacht op

te vestigen. Christus en de Apostelen waren stellig

van een ander gevoelen. — Ook is de bewering on

waar, dat kinderen geen besef zouden hebben van

de eeuwigheid. De leer van het oordeel, van He

mel en hel maakt integendeel zeer gemakkelijk eenen

grooten en weldadigen invloed op hun geloovig en

teeder gemoed. Deze beweeggronden bezitten daar

enboven, nog dit eigenaardigs, dat zij:

a. Voor den geest zweeven, als geheel zekere ge

volgen, die onmogelijk kunnen uitblijven. Gelijk

God zelf onveranderlijk is — zoo onveranderlijk zijn

ook zijne bedreigingen en beloften. De tijdelijke

gevolgen integendeel zijn op verre na zoo stellig niet:

soms zelfs ziet men bij voorkeur de voorspoed de

schreden der goddeloozen volgen, terwijl zij, ten

minste naar den schijn ongestraft hun zondig leven

voortzetten ; -—

b. Dat zij veel invloedrijker zjn, dan zuiver tij

delijke beweegredenen. Het verstaalde hart des zon

daars wordt soms hevig geschokt, bij de levendige

voorstelling der naderende eeuwigheid en en bij de

ijzingwekkende herinnering van het lot, hetwelk hem

daar verbeidt. En, welken indruk moeten dan deze

waarheden niet hebben op het zoo ligt bewogen ge

moed der jeugd? — - ‘
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c. Dat zij niet alleen op den ultwendigen wandel

‘des menschen, maar ook op den inwendigen haren

invloed doen gelden: -- » God , zoo spreekt de Gods

dienst — God, o mensch! ziet u ook in het ver

borgen; Hij doorgrondt harten en nieren; Gij moogt

het goed of het kwaad ook nog zoo zeer bedekt

houden: eens zal alles openbaar worden, en de be

looning of de straf zal onfeilbaar volgen!”

3. Men kan ‘eindelijk deze beweegredenen zelfs

voor kinderen dermate zuiveren, dat zij zich in kin

derlĳke liefde oplossen. Wat toch maakt eigenlijk

den Hemel ten Hemel? Is het niet onze naauwe

en eeuwige vereeniging met God, dien wij van aan

schjn tot aanschijn aanschouwen, met al zijne uit

verkorenen eeuwig beminnen en wiens bezit in

alle eeuwigheid onuitsprekclijke vreugde genieten zul

len? ” Zie , zoo zoude ‚ik aan een teer gevoelig kind

zeggen: als gij godsdienstig zijt en gaarne doet, wat

de goede Hemelsche Vader wil, dan zal Hij u, na

dit kortstondig leven bij Zich in den Hemel opne

men, dan zult gij Hem en zijnen Zoon Jezus Chris

tus zien en met onbeschrijfelijke teederheid liefhebben.

Gij zult uwe lieve moeder Maria, de H. Engelen

en îde uitverkorenen zien en u met Hen verheugen,

enz. — Hoe verschrikkelijk zoude het integendeel

wezen , wanneer gij om uwe ongehoorzaamheid jegens

God, door Hem verworpen wordt, buiten den He

mel gesloten, beroofd van het gezelschap der Hei

ligen en den duivel overgeleverd; wanneer gij eene

geheele eeuwigheid met het uitvaagsel van het mensch

dom in schrikkelijke folteringen zoudt moeten door

brengen. enz? —

De H. Therezia herrinnerde zich, haar geheele leven,

welken indruk het lezen van godsdienstige boeken, in

welke de rampzalige toestand der verdoemden geschetst

was, op haar en op een klein broertje, in dien teederen

leeftijd, gemaakt had. n De in deze boeken geschetste

zaligheid en eeuwige verwerping hadden onzen geest zoo

danig opgewekt, dat wij in onze gesprekken gedurig
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herhaalden: wat! eeuwig, eeuwig, eeuwig! en schoon ik

nog kind was , ontvlamden deze woorden door Gods genade

een hevig, onverdelgbaar verlangen in mijn hart om voor

altoos den weg der waarheid te bewandelen. ”Lehen der

H. Ther Kat. vorl. k. 4.

5 104.

Straflen.

1. hebben S. 23 wel is waar over straffen

bereids uitgewijd , doch dewijl ze hier, bj de ze

delijke vorming, van toepassing zijn, moet er ook

hier nog uitvoeriger over gesproken worden.

Alleen liefde kan opvoeden. Doch, gelijk Her

genröther te regt opgemerkt, liefde is niet enkel

goedheid, maar ook ernst , — beiden: goedheid en

ernst -— moeten daarheen streven , dat de jonge mensch

den regten weg bewandele en zijne tijdelijke en

eeuwige bestemming bereike. Men zij met straffen

niet voorbarig, ‘niet overjlend: wie zich te vaak

en zonder noodzakelijkheid van dezelve bedient,

berooft ze juist daardoor van hare werking. De

noodzakelijkheid van straffen is dan aanwezig, wan

neer de ziunelijkheid zoo overheerschend is, dat noch

redelijke beweeggronden, noch bloot natuurlijke ge

volgen het kind van de onschuld kunnen terughou

den , vooral, als eene haastige tegenwerking vereischt

wordt. —

2. Welke straffen moeten ouders en opvoeders ‘te

baat nemen? Ontkennender wijze, antwoord ik:

Men bediene zich van geene straf, die of geheel

doelloos, of wel meer schadelijk dan nuttig is.

Straffen, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid,

die de schaamte kwetsehen, het eergevoel uitdoo

ven, en hetzij op de gestraften —, hetzij op kin

deren, die deze straffen zien voltrekken, nadeeligen

invloed kunnen uitoefenen, mogen in geen geval

worden aangewend. Sommige straffen wekken bij kin
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deren, die ze aanzien, vreugde op in het leed van

anderen, bevorderen liefdeloosheid, geven aanleiding

dat de gestraften aan verachting worden blootgesteld,

en deze gevolgen moeten zorgvuldig vermeden wor

den. —

Ûnder bovengenoemde straffen rekenen wij: het slaan

op het hoofd, -— het slaan met het lineaal op de spits

der vingeren, lang knielen op een scherp hout, met ont

eerende onthlooting verbonden geeselen met roeden, rijden

op een houten ezel, het plaatsen onder een schandbord,

het aansporen der andere kinderen om een’ hunner me

descholieren uittelagclien en te bespotten, het geven van

Icheldnamen, enz. Zie Gregorius Schlaghart und Lorenz

Richard; alsmede W. Ch. Weise: geschìchte des Sächsischen

Erziehungs-institutes zu Annabürg. Wittenb. 1803.

3. Bevestigenderwijze, kan men antwoorden: Men

kieze steeds zoodanige straffen, die berekend zjn

naar de bestaande behoefte, zoowel voor dengene,

die gestraft moet worden als voor de medescholieren,

en van welke men, als overeenkomstig met de indi

vidueele gesteldheid der strafbehoevende kinderen ,

een waarschijnlijk goed gevolg kan verwachten. —

Hierover eenige ophelderingen:

a. De beste straffen zijn altoos diegene, die als

natuurlijke gevolgen van zelf uit de feilen voort

vloeijen. Hier toch is de opvoeder niet zoo zeer

degene, welke straft, — de kweekeling straft zich

zelven. Wanneer het derhalve zonder nadeel des

kinds geschieden kan, late men deze gevolgen plaats

vinden, S. 23. ja, men poge ze zelfs te bevorde

ren, en wanneer hare werking te zwak schijnt,

kan men deze door uiterlijke middelen onderschra

en. —
g b. De hoegrootheid der straf worde niet enkel

naar den graad van schuld, of naar de grootheid

der veroorzaakte schade, maar vooral naar de waar

schijnlijkheid berekend, — wat noodig schijnt, om

eene goede werking der straf te kunnen verwach

ten. — Wij menschen mogen niet straffen om op
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den schuldige wraak te nemen, maar alleen om

hem te verbeteren. Om die reden , eischen gewoon

te-zonden eene grootere tegenwerking, dan een

groote misstap, tot welke het kind in een onge

lukkig oogenblik verleid werd. Alleen dan mag hier

eene uitzondering plaats vinden, als eene gestrengere

straf ter waarschuwing van anderen noodig schijnt,

of als zoo eene straf vooruit bepaald was en deze

ter bewaring van het gezag des opvoeders moet vol

trokken ‚worden. —

c. De individueele gesteldheid des kinds verdient

hij straffen de grootste opmerkzaamheid; het ligchaam

lijk gestel, de gemoedsaard , het geslacht, de ge

notene opvoeding, alles moet zorgvuldig overwogen

worden. Het eene kind is zoo gevoelig, dat eene

enkele vermaning, een blik van afkeuring op zich

zelven reeds eene zware straf is, terwijl anderen daar

voor geheel ongevoelig zijn. —

d. Eindelijk moet ook gelet worden op den waar

schijnlijken indruk der straf op de medescholieren. Zij

moet hun allen ter heilzame waarschuwing verstrekken;

men neme zich echter in acht, hen allen , door eene

al te onteerende behandeling van eenen hunner, te

krenken en te verbitteren.

Men vergl. Heusinger, II. B. der familie Wertheim. Vier-

thaler-elemente der Pädagogik. Salzburg 18Û4. Ôver lig

chamelijke straffen hebben wij j)‘ 23 reeds gesproken: wij

voegen hier nog eene plaats hij van Pestalrìzzi, wiens gezag

ook door hen, die overigens alle ligchamelijke straf afkeuren,

geëerhiedigd wordt. » Wij hebben ongelijk , zegt hij, ja wij

hebben stellig ongelijk, wanneer wij "an de kracht van bloote

woorden tegen de aanlokking van zinnelijke begeerten alles

verwachten; wanneer wij gelooven, dat wij den wil des kinds,

onder alle omstandigheden, zonder tuchtiging, alleen door

woorden, naar onzen wil kunnen leiden. Wij wanen, dat

onze humaniteit tot eene teederheid gestegen is, die ons in

geen geval meer veroorlooft aan het ruwe middel van slaan

te denken. Maar, het is niet de teederheid onzer humani

teit , het is hare zwakheid , die ons hierin geleidt. — Onze

liefde is niet krachtdadig — is niet zuiver. Wij-kennen



—238—

noch de gevolgen der in liefde stralfende kracht, noch de

gevolgen van de elke straf vreezende zwakheid. Gij kunt in

tueht- en zinneloozen huizen de gevolgen dezer zwakheid zien,

en onder tranen en woede de jammerkreeten hooren uiten:

n Wanneer vader en moeder mij bij den eersten misstap ge

straft hadden, dan zoude ik nu niet ten afschuw verstrekken

van God en de menschen!”

g 10s.

Vervolg.

1. De straffen moeten niet slechts doelmatig gekozen,

maar ook op de regte wijze uitgeoefend worden; want

er ligt zeer veel aangelegen , oe zich degene, welke

deze onaangename , maar noodzakelijke taak voltrekken

moet, voor, onder en na de voltrekking gedrage. Ïoor

de straf :

a. Is de eerste en noodzakelijkste voorwaarde, dat

onpartijdige liefde voor regtvaardigheid en eene bedaar

de , zich steeds gelijkblijvende , en derhalve van luimen

en andere invloeden onafhankelijke houding in alles

zigtbaar zij. Het moet trouwens het gestrafte kind ver

bitteren, wanneer andere kinderen , hetzij, omdat zij

rijker zijn, hetzij, omdat zij bijzondere lievelingen des

opvoeders zijn , bijna of geene straf ontvangen ,terwijl

al zijne wegen bespied worden en hetzelve ook de klein

ste feilen boeten moet. Ook moet het eenen nadeeligen

invloed hebben , als de opvoeder zich door luimen laat

regeren en aan inblazingen en opstokerij van anderen

gehoor geeft.

b. Men straffe nimmer, voor dat men genoegzaam

zeker is van de schuld des kinds. Indien men hiervan

geene voldoende zekerheid kan erlangen , is het beter ,

dat het schuldige kind soms de straf niet ontvange,

dan dat het onschuldig gestraft worde. immers dit is

hard en kan voor altoos de liefde des kinds voor zijnen

opvoeder wegnemen.

’ e. Als uitstel van straf niet in een ander opzigt scha

delijk geoordeeld wordt, straffe men het kind niet aan
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stonds , men late het eerst tot nadenken komen en tot

inzigt zijner strafwaardigheid. Dit vertragen der be

paalde straf vermeerdert tevens den indruk; terwijl

vaak de vrees voor de straf meer dan de straf zelve

uitwerkt.

2. De opvoeder zorge , dat‚hij zich bj het straffen ,

noch door toorn , noch door eenige andere hartstogte

lijkheid late vervoeren. Hij voltrekke de straf met

overle , en met betamelijke bedaardheid. Zijne ge

heele ouding moet aantoonen, dat hij met tegenzin

en alleen uit pligtbesef deze onaangename taak vervult.

Hij store zich niet aan het geween en geschreeuw des

kinds en ook de voorspraak van anderen verhindere hem

niet in de voltrekking eener eens noodzakelijk gehou

dene straf. Ware liefde verliest hare eigenschap , als

zj uit kwalijk begrepen medelijden enkel de wonde

streelt, die ze moest heelen en ze laat veretteren , in

plaats van ze , met wat pijn , te zuiveren. Het is ein

delijk van het uiterst belang, dat allen die het kind

omringen van een gevoelen zijn. Mogten zj het soms

over den aard der straf niet eens zijn , moeten toch

in tegenwoordigheid van het kind zwijgen. Het is zeer

nadeelig, wanneer vader en moeder, in bijzijn van ‘t

kind , over straffen twisten , — of, als het kind , door

vader of door den meester in de school gestraft, door

de teedere moeder of door familiebetrekkingen en

dienstboden in bescherming genomen, geliefkoosd en

met geschenken schadeloos gesteld wordt.

In huis moet 200 als Sailer zegt, een kordon getrokken

zijn, door ’t welk het ongehoorzame kind niet kan heendrin

gen. Zoo was het Fénélon eens met allen, die op de op

voeding zijns kweekelings invloed uitoefenden en hem om

ringden. Wanneer deze een misstap hadden begaan, en

deswege door Fénélon eene teregtwijzing had ontvangen,

vond de schuldige op de aangezigten van allen, die met hem

in aanraking kwamen, niets dan de bevestiging van Fénëlon’s

uitspraak; geen enkele gelaatstrek verdedigde hem. » Eerst

moest hij zich verbeteren , als hij de uitdrukking van tevre

denheid op een der gezigten "an hen, die hij in zijnen

kring zag, wederom lezen wilde.” ‘ " ‘ "'
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3. Na de voltrekking der straf, zj de opvoeder op

merkzaam, welken indruk zj op het kind gemaakt

heeft. Hij poge zijne verbetering zoo veel mogelijk te

verligten en neme zich in acht voor twee zijwegcn:

a. Hij moet het kind niet bij voortduring zijne feilen

verwjten; en zich niet onverzoenlijk toonen , door het

gestadig hard te bejegenen. Ook verhale hij niet aan

alle bekenden, wat er voorgevallen is, en nog veel

minder mag hj met het kind den spot drijven.

b. Even gevaarlijk en schadelijk is het, wanneer een

gestraft kind aanstonds weer gevleid en geliefkoosd

wordt, of als men het medelijden toont en hier

door aanduidt, dat men ten onregte strafte. —

Hartstogtelijke ouders gaan zich hierin vaak te bui

ten. In heilige drift, slaan en straften zj het kind;

maar, als de heete drift is bekoeld, worden zj

door het gevoel van ouderlijke teederheid overmees

‚ terd, en nu trachten zj zich door vleijerij en door

geschenken wederom met het gestrafte kind te ver

zoenen. De ouders moeten zich na de straf kalm

en bedaard gedragen en eene waardige ernst door

de liefde getemperd, moet in dezelfde mate in de

vroege vriendelijkheid overgaan, naar mate het kind

bij voortduring bewijzen levert van ernstige beter

schap.

Men zie Milde ll. B. S 199. vol Niemeijer 1. B. Campe:

Ueber das zweckmässige und unzweckmässige in belohnun

gen und strafen. Braunschweig 1788. Iìiccardi C. 14.

S 106.

Belooningen.

Te allen tijde bediende men zich van aanprikkelin

gen , van opwekkingsmiddelen , van aanmoediging ,

ten einde daardoor de jeugd tot getrouwe pligtbetrach

ting aantesporen en haar van de zonde afteschrikken.

God zelf , de eenige groote opvoeder des mensehdoms,

beloofde eertijds aan het Israëlitische volk , toen het
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nog op den trap der kindschheid stond , aardsch ge

luk en welvaart, bijaldien het zijne geboden en voor

schriften naauwkeurig wilde naleven; aan ons echter,

uit het water en uit den H. Geest tot een nieuw leven

herboren, ons, die door J. C. in de vrijheid der

kinderen Gods zijn hersteld, wordt de onwelkbare

kroon des Hemels — ons worden niet meer aardsche,

maar bovenzinnelijke goederen aangeboden! — Reeds

hier op aarde vindt intusschen dikwerf reeds de deugd

de zoetste belooning. Niet slechts bespaart zich de

deugdzame veel lijden , ‘twelk vroeg of spade den

zondaar treft, maar hij verwerft, ook het vertrou

wen en de toegenegenheid der menschen , bevordert

daardoor zijn toekomstig tijdelijk levensgeluk, en het

geen veel meer waarde heeft, hij geniet vrolijk ten

Hemel blikkend en op God zijn vertrouwen stellend,

eene inwendige kalmte, eenen zielevrede, die verre

alle zinnelijke vermaken dezer wereld overtreft. De

opvoeder verzuime niet de kinderen op deze gevol

gen der deugd opmerkzaam te maken, die gevolgen

zelven te bevorderen en bij gelegenheid te versterken.

Zoo b. v. geloove hij het opregte kind op deszelfs

woord; — aan een kind , ‘t welk getoond heeft, te

kunnen zwijgen, schenke hij ter belooning meer ver

trouwen; — aan een ander, ‘twelk steeds voorzig

tig te werk gaat, drage hij eene eervolle taak op, —

in ‘t algemeen schenke hij zjn bijval aan elke schoone

daad. —

2. De moeijelijkheden en en de offers, welke de

deugd in vele omstandigheden van ons vordert, zijn

vaak te groot, de aanlokking ten kwade te hevig,

dan dat zij, vooral bij kinderen, zonder eene ge

schikte ondersteuning , op den duur zal_ zegevieren.

In dit geval, neemt men zijne toevlugt tot beloo

ningen. Hieruit echter kan men afleiden:

a. Dat men in het beloonen niet te mild moet

wezen: belooningen moeten onderscheidingen en pas

sende prikkelingen blijven. Dit doel echter zal men‘

niet bereiken, als de belooning te veelvuldig , als de

16
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prikkel alledaagsch en gewoon wordt. Zoo moeten

gaven der natuur geene voorwerpen ter belooning

zjn, en waar met dc zaak zelve of met hare na

tuurlijke gevolgen buitendien genoeg aanlokking ver

bonden is, moet men alle andere belooning als

overbodig achterwege laten. —

b. Wanner belooning noodzakelijk of ten minste

nuttig wordt geoordeeld, zorge men, dat dezelve

in ‘geen ander opzigt nadeelig worde, bv. als men

aan kinderen, om ze te beloonen, ongepaste spelen

of gevaarlijke vrjheden zoude veroorloven; alsmede

door hen te gewennen aan snoeperijen, of ijdelheid,‘

zelfbehagen , modezucht bij hen aantekweeken. Altoos

zweve den opvoeder het tweevoudig doel voor den

geest, dat hij moet beloonen om, eensdeels, het kind

een bewijs zijner tevredenheid te geven en, anderen

deels, het tot voorzetting van deszelfslofwaardig gedrag

aantesporen. Het spreekt van zelf , dat bij de be

looning ook de invidueele toestand des leerlings en

de ‚behoefte van zjnen leeftijd alle aandacht verdient.

Hetgeen het knaapje in verrukking brengt van vreugde,

zal reeds den jongeling beschaamd maken, en bj

hetzelfde kind moet de aanlokking der belooning des

te heviger worden gemaakt, naarmate deszelfs strijd

moeijelijker is. —

c. Men moet eindelijk niet altoos dezelfde belooning

geven. Wanneer men steeds op dezelfde wijze be

loont, stelt men zich aan het gevaar bloot van den

kweekeling daardoor te verzadigen, zoo dat hij er

geen belang meer in stelt, of van de bij voortdu

ring geprikkelde drift te heerschend en te magtig

te maken. ‘

3. Het is daarenboven van veel belang, dat ver

hoed worde, dat de kinderen niet een laag —\ loon

zuchtig karakter verkrijgen. Immers , het zonde te

betreuren zjn, zoo de jonge mensch zoodanig aan

belooning gewoon werd, dat hij voor iedere inspan

ning van krachten , door deugd en pligtbesef gevor

derd, eene soort van schadeloosstelling vorderde, of
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slechts dan gehoorzamen wilde, wanneer hem eenige

belooning wierde toegezegd. De ouders moeten om

deze reden nimmer, wanneer het de vervulling van

pligten geldt met ‘ de kinderen als het ware een

verdrag ingaan; maar zij moeten hen van lieverlede

gewoon maken om het goede uit hoogere beweeg

gronden te verrigten , terwijl de kinderen de hun

ten doel gevallen belooning moeten leeren beschou

wen, als een teeken van tevredenheid van de zijde

hunner ouders en opvoeders. Groeit de jongeling op,

en begint zijn verstand meer tot rijpheid te gera

ken, dan moet de goedkeuring ‚zijner ouders en nog

veel meer de gedachte van een Gode behagelijk

werk verrigt te hebben , zijne grootste belooning

uitmaken: hij. leere zien naar boven , hij moedige

zich ten goede aan, door de zoete hoop , dat ieder

gelukkig gestreden strijd en elke goede daad in het

boek des levens wordt opgeteekend en dat hij door

zijne goede werken zaad uitstrooit, ‘t welk eens in

betere gewesten honderdvoudige vruchten zal opleveren.

5 107.

Vervolg.

1. De wjze, op welke de belooning wordt uit

gedeeld, is op verre na niet onverschillig. Een ge

schenk, hoe kostbaar ook, is ons niet dierbaar,

als het ons met zigtbare koelheid of met blijkbaren

tegenzin als toegeworpen wordt. Integendeel zal ook

het geringstev ons dierbaar en onvergetelijk zijn, wan

neer‘ het ons op eene verrassende wjze, onder goed

gekozene omstandigheden , en, als een zeker — on

miskenbaar teeken van een ons toegenegen hart, ge

schonken wordt. God zelf bemint den vrolijken gever.

II. Kor. IX. 7.

2. Elke schijn van partijdigheid of van eenzijdige

begunstiging van sommige kinderen worde zorgvuldig

vermeden. Het is bekend, hoe zeer dusdanige han
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delwijzc andere kinderen, die zich daardoor veron

gelijkt achten , verbittert , en welke vijandige gezind

heid ze niet zelden aankweekt, zoowel jegens den

benijden gunsteling, als jegens den opvoeder. Het

is , wel is waar , moejelijk, ja soms schier onmogelijk

aan de vergedrevene vorderingen der kinderen en nog

meer aan die der ouders te voldoen — eene reden,

om welke vele onderwijzers , in stede van zich tever

heugen , met zekere vrees, den dag der prijsuitdee

ling te gemoet zien.

3. Eindelijk moet ook bij de belooning de wer

king, die zij op den jongen mensch doet, worden

waargenomen, deels om zijn zedelijk karakter beter

te leeren kennen en deels om het misbruik , "t welk

hj van de onderscheiding hem ten ‚deel gevallen,

zoude kunnen maken , beter te kunnen tegenwerken.

Zie Milde II. B. S 161. en volg. Niemeijer I. B.

Vierthaler: Elemente der methodik enz. Die beste theorie

von strafen und belohnungen. Erfurt 1798. Rollin C). C

vol. lV. art. Vll.

‚S108.

Bcoefening der Clzristelĳke zeĳverlooc/zening.

1. Indien de mensch zich nog in den gelukkigen

toestand bevond , gelijk hij oorspronkelijk uit des

Scheppers hand is voortgekomen, namelijk, zuiver

en onbedorven , —— dan zoude het hem geene moeite

kosten om zich geheel ‚aan God overtegeven en Hem,

zijnen God en Heer van ganscher harte te beminnen

en zijnen naaste gelijk zich zelven. Onbedorven,’ als

hij was, en gesterkt door de genade, gevoelde hij zich

daartoe geschapen en alle ondergeschikte vermogens

zouden aan deze zijne hoofdtaak dienstbaar zjn geweest.

Doch, Helaas! Hij heeft God—zijn einddoel verlaten

en zijne zedelijke bedorvenheid bestaat juist daarin,

dat hij zich van God afwendt en aan het aardsche vast

hecht. IJdele eigenliefde is het hoofdbeginsel van den
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mensch , in zjn gevallen toestand, — en de twee tak

ken van dezen boom zjn zinnelijkheid en hoogmoed,

en wel, naarmate hij, aan het redelooze dier gelijk ,

zjn geluk in zingenot of, gelijk de van God verwor

pene Engelen , in dwaze zelfverhefling zoekt.

Maar al te dikwerf heeft de wijsbegeerte, in stede van deze

bedorvenheid tegen tewerken, dezelve nog grooter en onge

neeslijker gemaakt. ‘Zelden verhief zij zich boven den mensch,

om hem tot God terugtevoeren. Integendeel zij stelde den

mensch zich zelven ten doel voor, en verhief op die wijze,

datgene wat zijne ellende—wat zijne grootste kwaal uitmaakt,

tot het wit zijns strevens. Van daar, dat de meeste stelsels

niets anders zijn, dan bedrieglijk opgesierde handleidingen ,

om , hetzij den hoogmoed door de zinnelijkheid te breken of

de zinnelijkheid door den hoogmoed: met een woord , om den

eenen duivel door den anderen uittedrijven. ’

2. Opdat nu deze ongeregelde eigenliefde in hare

vertakkingen uitgeroeid en de in ons heerschende onge

regeldheid worde opgeheven , is een voortdurende en

heete strijd noodzakelijk. Ja, wij moeten strijden om

daardoor , in geloof aan‚en vertrouwen op onzen God

delijken Middelaar, en gesterkt door de genade des H.

Geestes , — bij voortduring de zinnelijkheid aan den

geest en den geest zelven aan God te onderwerpen.

Dit noemen wij de christelijke zelfverloochening. Wij

spreken hier echter alleen van haar eerste bestanddeel,

van de onderwerping ‘der zinnelijkheid; want de over

geving des geestes aan God is niet meer bevorderings

middel der deugd , maar de deugd zelve en hare eerste

eigenschap. -—3. Reeds de ouden duidden de geheele leer der zelf-i

verloochening, door welke de zinnelijkheid slavin des

geestes wordt aan , door de korte , maar kernachtige

spreuk: ìnzbstine/ sustine! — weet, u te onthou

den en weet te verdragen ! — Tracht derhalve

a. den zinnelĳken lustgte beheerschen, opdat u

nimmer slaafsch aan haar overgeeft , maar altoos moet gij

haar aan hoogere doeleinden ondergeschikt maken; en

CYÜII Z00
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b. moet gij zinnelijke, onaangename gewaarwordingen

beheerschen, opdat op het helden pad, hetwelk naar

uwe bestemming leidt, u geene moeijelijkheid afschrikke,

geen lijden terughoude.

4. Dat veelbeteekende abstine —— de beheersching

der zinnelijke lusten vordert derhalve, dat elke lust

als iets ongeoorloofds op het oogenblik onderdrukt en

de gloeijende vonk uitgetrapt worde , eer zij tjd heeft

om te ontvlammen. Is echter het voorwerp, tot ‘t welk

de lust zich uitstrekt, geoorloofd, dan vordert evenwel

redelijke zelfbeheersching, dat ten opzigte van doel ,‚

van tijd en maat en van overige omstandigheden alles

vermeden en verwijderd worde , wat strijdig is‚ met orde

en pligt. — —

5. Het sustine der ouden — de beheersching van

het onaangename in ‘smenschen leven — is even be

langrijk. Ook bij ongelukken , verdriet en andere

moeijelijkheden, moet de mensch geen slaaf zijn van on

aangename indrukken, maar verre boven dat gevoel

verheven, zonder te bedenken wat aangenaam of onaan

genaam is, doen wat regt en Gode behagelijk is. -—

g 109.

Vervo/g.

1. Deze beheersching is zonder twijfel geen kinder

spel en behoort niet tot het voorbijgaande in de opvoe

ding — zij is blijvend: wij moeten ons zelven verloo

chenen als kind, als jongeling; — wij moeten het

doen in verderen leeftijd , wij moeten ons verloochenen

tot aan het graf. Doch wat hier onze aandacht verdient,

is , dat men er vroeg mede beginnen moet. Wie zich

zelven niet leert beheerschen in zijne jeugd , wie zich

alsdan door aangename en onaangenaame gewaarwor

dingen laat vervoeren , zal zijn geheele leven de slaaf

der zinnelijkheid blijven. Men moet hiermede zelfs

niet wachten, tot dat het kind tot de jaren van ver

stand gekomen is; maar ouders en opvoeders, als
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plaatsbekleeders van des kinds praktische rede, moeten

vroeg reeds deszelfs ongeregelde begeerten beteugelen

en tegenwerken. Hier vindt toepassing , alles wat wij

vroeger over het gewoon maken van kinderen aan ma

tigheid, over ligchamelijke harding, over gehoorzaamheid,

enz. gezegd hebben.

Sailer noemt dezen strijd, door welken wij in den kwee

keling, de kweekeling in zich zelven, en -—- voornamelijk

ook wij in ons zelven de ongeregelde neigingen onder de

dienstbaarheid des geestes brengen — de heilige polemiek.

n Daar, zoo schrijft hij , deze heilige polemiek in tallooze fa

mieliën nog een geheim en iets vreemds is; daar zij door

talrijke andere famieliën voor eene vermenging van dweeperij

en wreedheid ten opzigte van de teedere planten der mensch

heid wordt aangezien; — daar zij eindelijk ip de huizen,

waar men leest en schrijft en nog bovendien het uithangbord

van geleerdheid ten toon stelt, een vreemde vogel is, die

onze landen slechts eens komt bezoeken; kan men gemakke

lijk begrijpen, waarom bij zoo veel geschreeuw over zedelijk

heid, zoo veel onzedelijkheid in onze opvoedingshuizen blijft

heerschen. Wilden wij ons van een spreekwoord bedienen,

dan zouden wij zeggen, dat vele predikers der zedelijkheid

gaarne zouden zien, dat men de mensehheid helder schoon

wiesch , zonder haar nat te maken.

2. Naar mate echter het verstand der kinderen zich’

begint te ontwikkelen, moeten zj zich zelven meer en

meer in zelfverloochening oefenen en de opvoeder neme

elke gelegenheid te baat om hen daartoe aantemoedi

gen. De jonge mensch leere , naar zjne bereids ver

‘worvene krachten, moeijelijkheden en bezwaren trotse

ren en lijden; hij onthoude zich niet alleen van alles

wat ongeoorloofd is, maar vrijwillig ontbere hij genoe

gens en genietingen des levens , aan welke hij zonder

eenige zonde zoude kunnen deelnemen. Niemand toch

zal in den strijd tegen zondige a,anlokkingen op den

duur zegevieren , die zich niet , door gedurige zelfver

loochening en onthouding van het geoorloofde , de ze

gepraat tot eene vaardigheid heeft gemaakt. Het ont

breekt ook in den jeugdigen leeftijd daartoe aan geene

aanleidingen en om de zaak te verligten, kan men zelfs
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opwekkings middelen, belooningen gebruiken. Intus

schen hoofdzaak blijft altoos: levend geloof aan God,

den Alwetende; kinderlĳke liefde jegens Hem en

de daaruit voortvloeĳende afschuw van elke zonde.

B.

HOE KAN DE ZEDELIJKHEID BEGTSTREEKS EN

ONMIDDELIJK BEVORDERD WORDEN?

g 110.

Vorming der werkdadzge rede.

1. Deze vraag schijnt reeds opgelost te zijn. De

zedelijkheid wordt regtstreeks en onmiddelijk bevorderd

en volmaakt door de echt godsdienstige vorming van

den mensch. Immers , alleen de godsdienst is de le

vende bron des zedelijken levens, en naar gelang deze

bron blijft stroomen of verdroogt — bloeit of sterft de

hemelsche plant, die wij christelijke deugd noemen, —

welke niets anders is , dan geloof, werkende door

liefde. Er is hier evenwel niet zoo zeer sprake van

het inwendige, leven schenkende beginsel der zedelijk

heid, maar veelmeer van hare ontwikkeling en daar

stelling. Het is hier de vraag, in de eerste plaats:

vìhoedanig moet het geloof op de practische rede wer

ken, opdat de mensch zijne pligten kenne en de wet

bij voorkomende gevallen wete toetepassen Y" —

2. Het christendom bevat wel is waar vele voorschrif

ten , die zoo stellig zijn , dat wij daarbij niets anders te

doen hebben , dan ze geloovig aantenemen en naauw

keurig nateleven. b.v. ten opzigte der H. sacramenten.

Dit sluit echter het gebruik der rede niet buiten; in

tegendeel — de rede wordt opgewekt door de open

baring en verlicht en voor dwalingen en afwijkingen

behoed. Van daar, dat van het eeuwig woord, ‘t welk

in den beginne was enin den tĳd is vleesch gewor

den, gezegd wordt: »Dit was het ware licht, ‘twelk
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verlícht elken mensch, die in de wereld komt. Joan. I‘. 9.

Zoo riep ook Zacharias in verrukking uit, door Gods

geest bezield; » Verlicht hen, die in de duisternissen

en in de schaduwen des doods zitten, om onze voeten

te rigten op den weg des vredes. Luc. I. Dit licht

moet ’smenschen rede voortdurend bestralen, in dit

licht moet zij gevormd worden; want het oog onzes

geestes ziet slechts zoo veel, als aan hetzelve van uit

dit licht tegenstraalt. Deze ontwikkeling en vorming

der werkdadige rede geschiedt bij kinderen niet door
wetenschappelijke vverklaringen, maar daardoor, dat

men:

a. Zoowel het in den mensch sluimerend denkbeeld

van hetgeen goed en pligtmatig is, als ook de uit

spraken der openbaring, door goed gekozen voorbeel

den , ‘aanschouwelijk make; ‚

b. Dat men den kweekeling zeer dikwijls aanlei

ding geve om over de zedelijke waardij van sommi

ge daden, hetzij deze uit de geschiedenis, hetzij uit

het dagelijksche leven ontleend zijn, zjn oordeel te

vellen.

c. Men doe hem even zoo door voorbeelden op

merken, dat wij , om inderdaad zedelijk goed te zijn,

niet slechts doen moeten hetgeen Gode behagelijk

is , maar ook omdat het Hem behagelijk is.mogen ten minste nimmer de hoogere beweegredenen

buiten sluiten en nog minder, iets met onzuivere

beweegredenen verrigten.

d. Men make hem , door hem werkelijke gevallen

voortestellen , met de grondregelen der zedelijke toe

rekening bekend , vooral toone men aan, hoe ook de

gevolgen onzer daden en zelfs de daden van anderen

ons tot verdienste of tot zonde kunnen worden aange

rekend.

e. Men oefene hem eindelijk ook hierin , dat hij af

zonderlijke daden tot algemeene grondregelen wete te

rug te brengen en omgekeerd. Hij leere met een woord,

Gods wet op alle bjzondere daden toepassen. —

3. Ondoelmatig oordeclen Wij voor kinderen een stel
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selmatig geregeld register van hunne pligten. Wij hou

den het veel beter, dat men hun in de eerste jaren

alleen datgene leert, wat zj als dan te doen hebben

en dat onderwjs moet zoo veel mogelijk duidelijk zijn:

men toone hun b.v. aan, hoe zij zich in de kerk en

in de school gedragen moeten, hoe zj te huis, met

hunne ouders, broeders en zusters, met de dienstboden,

met vreemden moeten omgaan , enz. Wanneer later

het verstand meer ontwikkeld wordt, en hun werkkring

in uitgebreidheid is toegenomen, strekke men dit onder

wijs verder uit en men verklare hun de gronden , op

welke het rust. Nimmer echter worde uit het oog ver

loren , dat de kinderen veel lieverhunne oogen gelooven

dan hunne ooren : dat derhalve het goede voorbeeld het

beste onderwijs verre overtreft.

Aanbeveling verdient de reeds herhaalde malen herdrukte:

„Volständige Sittenlehre ‘naeh ord/nung der zelm gebothe

Gottes. Landshut, bi)‘ flomann. Ook de in ons land ge

noeg bekende uitlegging der Tiengeboden in Overbergs hand

boek kan te dien einde met veel vrucht gebruikt worden.

De methode, volgens welke de geheele zedeleer in de orde

der Tiengeboden verhandeld wordt, wordt niet slechts door

het gebruik en door het gezag der Kerk aanbevolen, maar

schijnt ook eenigermate noodza elijk, zal het volk de zedelijke

voorschriften niet als willekeurige menschen wetten, als

het spinnenweefsel onzer rede beschouwen. Door de Tiengeboden,

leert‘ het volk dezelve aanzien , als onveranderlijke, door God

zelven gegeven wetten. De methode is daarenboven zeer be

vorderlijk aan het geheugen, en levert voor alle zedelijke be

hoeften bevredigende punten, even gemakkelijk om ze te ont

houden, als om ze verder uittebreiden en ‘toetepassen. Wij

hebben op een andere plaats reeds aangemerkt, dat men de

kinderen voor ‚misstappen, van welke zij geen duidelijk begrip

hebben (en over welke men hun geen verder onderwijs , zon

der gevaar, geven kan, b.v. over de zonden'tegen de kuîsclì

heid) slechts in algemeene bewoordingen moet waarschuwen.

Men spreke met ben over deze zonde als over iets afschuwe

lijks, over ’t welk zich, schoon ook geen menschenong

hen bespiedc, voor God en hunne Envelen schamen moeten.

Het is noodzakelijk, dat men der ligtziiinige en vergectachtige

jeugd dikwerf hunne pligten ‘oor oogen stelt, maar het is
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zonder twijfel ook nadeelig, wanneer men jonge lieden altoos

wil voorpreeken; want dit veroorzaakt hun Walging en zekere

afgekcerdheid. Men vergl. Milde ll. B. S 119 en volg.‘

S 111.

Ontwikkeling van den sc/zoonen kinderlĳken zin.

l. Door de zonde wordt de oorspronkelijke harmonie

onzer neigingen en derzelver rigting tot God verbroken,

de schoone , zedelijke aanleg , door den schepper in

‘s menschen gemoed geplant, wordt daardoor echter niet

geheel verwoest. De kinderlijke leeftijd strekt ons hier

voor ten bewijze. Het kinderhart, nog zuiver en niet ent-

wijd , door geene hartstogt verontrust, met de bedor

venheid , die in de wereld heerscht nog onbekend , le

vert ons de schoonste trekken van het Goddelijk even

beeld , naar "t welk de mensch geschapen is. — Deze‘

beminnenswaardige eigenschappen van een onschuldig‘

kind noemen wij den sohoonen, kinderlijken zin. Deze

hoedanigheid maakt ons de kinderen zoo dierbaar, zoo

aangenaam. Het is niet, gelijk Sailer zegt, de schoone

gestalte , welke ons tot hen trekt en aan hen boeit, maar‚

de grond ligt in den schoonen, kinderlijken zin, dien

wij in hen opmerken , en welke op het gezigt te lezen‘

is. — En waarom anders verwijlen wij zoo gaarne bij

die schoone plaats des Evangelies , waar de groote kin

dervriend de lieve kleinen tot" zich roept, hen om

armt, hun de handen oplegt en zijnen zegen geeft?

Mark. X. 14. en Îv.

Te regt zegt Krnmmaclìer:

»‘Wie niet de’ lieve’ kleinen mint, in diens hart woont

de eenvoud en de vreugde niet; ’s levens schoonste harmonie

ruischt te vergeefs voor hem; koud is zijnhart, het godde

lijke is in hem gestorven!” -

Zelfs de dieren ‚schijnen niet onvatbaar te zijn voor de

bekoorlijkheid , eigenaardig aan de lieve jeugd , en men heeft

zelfs voorbeelden, dat roofdieren kinderen verschoondcn en

als waren zij getemd , zich door hen lieten streelen. —‘

2‚ Hoofdtrekken van kinderlijken zin zijn: het be
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reidvaardig gelooven en vertrouwen , ongehunstelde

demoed, en vrĳwillige erkening van afhankelĳ/îheid

van anderen ,‘ hartelĳke liefde jegens de ouders en

volledige overgeving van hun lot in de handen der

ouders , eenvoudigheid, openhartigheid , opregtheid,

zoo dat men in hun schuldeloos hart lezen kan ,

alles wat er omgaat ,' algemeene welwillenheid, zon

der iemand te benĳden , zonder van iemand kwaad

te vermoeden, en orolĳke leoendzgheid.

3. Deze teedere bloesems uit het paradijs der on

schuld moeten zorgvuldig bewaard worden, opdat gee

ne slang er binnen sluipe om ze te vernielen. Het IS

de eerste pligt der ouders, deze jeugdige plant naar

vermogen optekweeken, ten einde ze zich meer en

meer ontwikkele en vruchten voorbrenge.

Dit geschiedt wederom op twee wijzen, door te ver

hoeden alles wat schadelijk is,‘ en aantewenden wat den

groei en de ontwikkeling kan bevorderen.

, Als ’sinenschen hart, door begeerten ontwijd , door schan

delijk gevoel bedorven, door de zonde verwoest is, moet,

zal het weer aangenaam worden in ’s Heeren oogen, die kin

derlijke zin eerst in hetzelve terugkeeren. ’ » Voorwaar, ik‘

zeg u, — sprak eens de Verlosser — wanneer gĳ ‘niet

wordt als kleine kinderen , zult gĳ-het Hemelrĳk niet bin

nengaan. Matth. XVlIl. 2. Zalig derhalve de ziel, die in ‘s

levens gewoel dit kleinood bewaard , of het in opregtc terug-

keer tot God wedergevonden heeft. ‘

4. Ouders en opvoeders hebben vooral in de eerste

plaats te verhoeden, zal deze kinderlijke geest niet ‘

verloren gaan, -

a. eene te harde, stuitende, meer tirannieke dan

vaderlijke behandeling hunner kinderen. De opvoe

ding — wij herhalen het — moet niet weekelijk, niet

zoo vertroetelend , ‚maar redelĳlî en dus ernstig zijn.

Doch de grondtoon van schoonen kinderlijken zin is

liefde — en liefde wordt slechts door liefde opgewekt.

Hoort een kind niets dan bedreigingen en verwijten ,

wordt het vaak op eene hartstogtelijke wijze gestraft,

dan krirnt het hart in een — het wordt koud — ge
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voelloos; het gemoed verwildert en een slaafsche geest

maakt zich van hetzelve meester. —

b. Hetzelfde vindt plaats, wanneer de ouders hun

gezag niet weten te bewaren en hunnen kinderen geene

achting weten in te boezemen. Immers, hoe kunnen

boven genoemde’ eigenschappen bij een kind worden

aangekweekt , als het b.v. in de ouders in ‘t oog loo

pende onzedelijkheden opmerkt, b.v. dronkenschap,

bedrog , arglistigheid , bruisschende toorn ; wanneer zij

in tegenwoordigheid der kinderen onderling twisten ,

elkander verwenschen , enz. ? —

\ c. Wanneer de kinderen opmerken, dat de ouders

een der kinderen , met achterstelling der anderen be

gunstigen. En de licvelingen en zj die teruggesteld

worden, lijden daardoor gelijk nadeel. Van daar dat

in huisgezinnen , waar ‘kinderen van meer dan eenen

echt te zamen worden opgevoed , de opvoeding zoo zel

den slaagt. Het is zeer moejelijk , dat stiefouders aan

de overgenomen kinderen evenveel liefde en toegenegen—

heid bewijzen als aan hunne eigene kinderen , en het is

nog veel moeijelijker , den sc/qjn van partijdigheid te

verwjderen. Een gevaar, hetwelk de aandacht verdient

van alle echtgenooten , die na door den dood te zijn

van eengescheiden , met eenige kinderen overblijven ,

opdat zj ‘of in het geheel niet, of’ niet dan met de

grootste voorzigtigheid tot eene nieuwe keuze overgaan.

d. Door de vroegtijdige en eenzijdige vorming der

verstandelijke vermogens en door verwaarloozing of on

doelmatige opwekking des gevoels. De schoone kin

derlijke geest gaat vooral verloren , door hen te vroeg

over alles te laten redeneren. Een jongen met een

grijzen baard eens ouden soldaats is niet zoo stuitend

als een tien of twaalfjarige knaap , die overal met den

mond bijzit.

e. Eindelijk, door verwenning en erger nog, door

opzettelijke verleiding tot huichelarij, leugen en ge-

maaktheid. Doch door niets wordt“het paradijs der

onschuld zoo geheel verwoest, dan door de zonde van

onzuiverheid.



Vervolg.

1. De eindeloos wijze Schepper heeft voor de op

wekking van den kinderlijken zin bjzondere zorg ge

dragen, door het kind zoohulpbehoevend en onver

mogend te laten geboren worden, en te gelijk door

het hart der ouders, vooral het teedere moederhart

met eene zoo wonderbare en onuìtsprekelijke liefde voor

het kind te vervullen. Ja, heil den kinderen , als

de Voorzienigheid hun eene teedere moeder schonk!

— De liefde, waarmede zij haren lieveljng verpleegt

is voor hem, wat de schoone lente voor ‘eene teedere

plant; en haar ‘oog, wat de warmte en vruchtbaarheid

schenkende zon voor ‘t aardrijk is. Door deze liefde

gekoesterd, ontkiemen schielijk de zaden door God

in ’t hart gestrooid, komen ten voorschijn en schie

ten weelderig op, De jeugdige ziel heeft nog, wel

is waar, geen volledig en klaar bewustzijn, maar het

duurt niet lang, of men bemerkt, op onnavolgbaar

schoone wijze , kenmerken der ontwaakte geestvermo-

gens rondom de purperen lipjes van het kind, die

het verrukte moederoog in een eerst vriendelijk lachje

zoo gretig opvangt. ——- En, als het kind in dagen toe

neemt en allengskens tot meerder zelfbewustheid ge

raakt, zal deze in zjn hart gewekte liefde zich steeds

meer en meer ontwikkelen, en, zoo andere omstan

digheden deze ontwikkeling begunstigen, eindelijk in

al die vormen bloeijen, welke wij als kentrekken des

schoonen kinderlijken zins hebben aangeduid.

zonderlinge zaak! De lange jaren onzer kindschheid zijn

voor ons eene groote weldaad. Hoe zoude het met de he

schaving des menschelijken geslachts gesteld zijn, als het

kind, gelijk de jongen van "ele dieren, na eenige weken

den ouders koude ontloopen, in staat om voor zich zelf te

zorgen? — Terwijl nu, gedurende vele jaren, het kind ge

heel van de ouders afhankelijk is, ontwaart het al dien tijd

hunne voortdurende en opoíïercnde liefde, en deze is het
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juist, welke in de jeugdige ziel de kiem van bet goede be

gunstigt en weelderig doet opschieten en bloeijen , om later

de zegenrijkste vruchten voorttebrengen. Moederlijkc teeder

heid en vaderlijke ernst reiken elkander de hand en zijn

als twee keerpunten, binnen welke alleen het zedelijke le

‘en tieren wil.

2. De overige vormingsmiddelenkan men van zelf

uit hetgeen verhoed moet worden afleiden.

De voornaamste punten zijn:

a. eene redelijk liefdevolle behandeling, zoo wel

van elk kind, als van al de overigen. Zelfs in het

straffen , moet het kind liefde ontwaren.

b. Onderhouding van kinderlijke vrolijkheid en be

zighouding.‚ hebben vroeger 19. reeds aange

toond , welke aandacht de spelen der kinderen ver

dienden.

c. Doelmatige vorming van het gevoel.

d. Teedere en angstvolle zorg voor de bewaring der

kinderlijke onschuld , opdat de spiegel der jonge ziel ,

door geen onreinen adem, besmeurd worde.

e. Vroege opwekking tot godsdienstigheid. Zoo spoe

dig mogelijk moet het kind door woorden , blikken en

gebaren — vooral echter, door ’t dagelijks voor

beeld van godsdienstige ouders heengewezeu worden

tot den Onzigtbaren — alles zienden Vader, en de

liefde en eerbied jegens Hem en onzen Zaligmaker Je

zus Christus worden aangekweekt.

Men "ergl. Lebrbueh von Galura S 25 en v.

5 11a.

Deszelfs verdere beoefening.

1. Gelijk langzamerhand de spelende leeftijd tot den

ernst des werkzamen levens overgaat, zoo moeten ook

de bloesems der kindschheid van lieverledetot vruchten

rijpen. Het zj verre , dat men te dien einde de tee

dere plantjes zoude verwoesten; men moet ze meer

vastheid geven en de ontwikkeling bevorderen, tot dat
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zij diep in godsdienstigheid geworteld , en daaruit de

levenssappen ‚opzuigend , tot fiere boomen opgroeijen.

En gelijk, in het physische , de gelaatstrekken der kin

deren , terwijl zij opgroeijen , niet uitgewischt worden,

maar integendeel bepaalderen vorm aannemen, zoo

moet het ook zijn in een zedelijk opzigt. Hetgeen in

den beginne bijna bloot gevoel was, moet later rede

lĳke , krachtvolle liefde zijn.

2. In betrekking op God , moet vooral deze waar

heid gelden.- Het kinderlijk gevoel van Gods nabij

heid, van geloof en trouw, van eerbied en vertrouwen,

van dankbaarheid en liefde jegens Hem , mag immers

door verstandsontwikkeling niet uitgedoofd en verdron

gen worden; het moet veelmeer opgewekt worden,

door dien het kind nu zelfs begrippen heeft , van het

geen vroeger slechts gevoel was. — Men kan het niet

te vaak herhalen , dat het godsdienstig onderwijs be

vredigend moet zijn voor het verstand , maar dat daar

bij tevens voor het hart moet gezorgd worden. Ja,

het godsdienstig gevoel moet niets van deszelfs warmte

verliezen en hetgeen vroeger eene uitwerking was van

een teergevoelig gemoed, moet nu zijnen grond heb

ben in een onwrikbaar, op redelijke gronden rustend

geloof. Zoo een geloof, ’t welk leeft, en verbonden

is met hoop en liefde, maakt den jongen menschgene

gen voor alles wat waar , eerzaam , heilig , regtvaar

dig en beminnenswaardig is en vervult het hart met

afschuw voor iedere zonde. Voorbeelden hebben wij

hier in Jozef te Egijpte, den jongen Tobias , enz.

3. Ook de demoed des kinds worde verder ontwik

keld. — Gelijk het kind, als kind, gaarne deszelfs

afhankelijkheid van zijne geliefde ouders erkent, zoo

moet bij den knaap en den jongeling de vaste over

tuiging worden aangekweekt , dat alles wat wij bezit

ten , een geschenk Gods is, dat wij altoos en in al

les van Hem afhankelijk zijn, en dat wij tijdelijk en

eeuwig van niemand anders waar geluk kunnen ver

wachten, dan van Hem. En, opdat de jongeling zich

niet te veel op eigene krachten , talenten en bekwaam
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heden late voorstaan, wjze men hem, zonder hem

echter te ontmoedigen, op de velerlei gebreken en

zwakheden , aan welke hj onderhevig is; — men ma

ke hem opmerkzaam, wat hij zijn zoude, zoo hij

niet eene zoo zorgvuldige opvoeding genoten en voor

al‘, zoo hij niet zoo vele genaden van Boven ontvan

gen had. Hij leere verder deze nederige denkwijze,

welke een zoo bekoorlijk waas over alle andere deug

den verspreidt, ook tactisch oefenen.

Hij leere niet slec ts nederig zijn ten opzigte van

God , maar ook ten opzigte van zijne natuurgenooten ,

vooral door gewillige gehoorzaamheid jegens ouders en

overheden; door hoogachting van maatschappelijke he

trekkingen, en door ‘hartelijkheid en bescheidenheid‘

jegens allen. —

4. Wat het kind in den eersten bloeitijd voor het

huisgezin is, dat moet ook later,’ veelzijdig ontwikkeld,

blijven. Die eerste zachte, vriendelijke, liefkozende

banden, die het aan de ouders bindt, moeten later

overgaan in eenen geest van hoogachting jegens hen.

Eerbied en dankbaarheid moeten het ‘gemoed vervullen

des jongelings en hem aansporen zijnen ouders genoegen‘

en vreugde te verschaffen. — Ziedaar deugden, die ‘

den mensch ten sieraad verstrekken en ’s'Hemels zege

ningen (niet zelden in dit leven) over hem doen neder

dalen. Eph. VI. Ja , Gods zegen rust op den jonge

ling, die er naar streeft, de troost zijner ouders te

zijn; die hen , zoo zij het noodig hebben, naar ver

mogen ondersteunt en ook na hunnen dood hunne na-

gedachtenis in eere houdt. — Moge zoo een jong

mensch ook verre van hen verwijderd zijn , zoo zweeft

toch hun beeld steeds voor zijne oogen en hun laatste

afscheidsgroet is levendig in zijne gedachte. Slaataan den rand des afgronds; — lokken hem verleiders

op het pad der ondeugden — het beeld der afwezige

ouders doet hem verschrikt terugtreden en hunne les

sen beuren hem op van zijnen val- — Gedeeltelijk

heeft eene verstandige familie-vriendschap dezelfde uit

werking; want, » alles wat de natuur physisch ver

’ 17
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bindt, moet de liefde op eene zedelijke wjze aaneen

snoeren: het is trouwens eene wet der alles doordrin

gende liefde , die alles verbindt, om alles te kunnen

doordringen en die alles doordringen wil om alles te

kunnen heiligen en zalig te maken." (Sailen)

Het is van veel belang, dat een dankbaar gevoel in het

jeugdig kinderharte gestadig wordt opgewekt en aangekweekt.

Het kind moet gewoon gemaakt worden, om elke, ook zelfs

de kleinste dienst, welke het bewezen wordt, dankbaar te

erkennen, terwijl ondankbaarheid altoos als onteerend en

schandelijk worde voorgesteld. Milde zegt niet zonder grond,

dat de ouders vaak zelven eenen geest van ondankbaarheid

bij de kinderen aankweeken. n Wanneer men zich van kin

deren de ‚weldaden laat afronselen, afbedelen en afstelen,

als men koud en tegenhoudend in ’t geven is, als men hun

de weldaden steeds voorrekent en verwijt, als men dankbaar

heid door straífen dwingen wil, dan zal ook de laatste vonk

der natuurlijke gemoedsstemming uitdooven. Dikwerf is het

voorbeeld der ouders de oorzaak van het gemis dezes gevoels.

De wijze, op welke men grootouders, aanverwanten, leer

aren, dienstboden behandelt, de wijze op welke men diensten

aan kinderen van anderen bewezen en gegeven geschenken

beschouwt, en hoe men zich daarover uitlaat, zijn vaak oor

zaken van de ondankbaarheid der kinderen.” Milde ll B.

S 259., VergLLehrbuoh vonGalura. S 22, 34, 37 en v.

g 114.

Vervo/g.

1. De liefde voor en de gehechtheid aan de familie

mag de algemeen‘: naastenliefde niet buitensluitem

Üm echter in het jeugdig gemoed liefdevolle welwil

lendheid jegens alle menschen aantekweeken , brenge

men al hetgeen in- oefening , wat over het sympa-

thetisch gevoel , S 81. gezegd hebben. Men vergete

echter niet, dat het onvoldoende is, zich enkel bij

het gevoel te bepalen, maar, dat ook den jongen

mensch de gelegenheid moet aangeboden worden , om

zijne liefde door daden te toonen. Er ligt iets onbe-

schrijfelijk bekoorlijks in , lijdenden te vertroosten en

hunne tranen aftedroogen. Het is zoo zoet; als men



—259—

een door lijden gepijnigd gemoed hulpe kan toebren

gen en‚ men het wederom tot vreugde stemmen kan.

Hoe meer men eenkind dit genoegen kan VCTSCiÊ-ûfftìîl,

des te meer zal weldoen hem behoefte ‚ orden. Van

daar, dat eertijds godvruehtige ouders h ‘ e liefdega

ven door de handen hunner kinderen aan de armen

lieten toevloeijen.

2- Een ander kenmerk van een opregt kinderlijk

hart , is zuivere, als het ware doorzigtige openhartig

/zeid , zonder eenige achterhoudenheid , zonder eenig

bedrog. — Ook deze moet niet verloren gaan; zj moet

later overgaan tot een redelijk, waarheidminnend

karakter. Het is echter dan noodig, dat hij, hij de

eenvoudigheid der duive , ook de sluwheid der slang

voege: hij moet weten , niet alleen te spreken , maar

ook te zwijgen , waar het noodzakelijk of nuttig is ,

en tegelijk in zijne gansehe handelwijze niets‘ meer te

verafschuwen , dan leugen en bodriegelijke huichelarij.

Eene redeiijke openheid van karakter , die gewoonlijk

den mensch , welke haar bezit, in geiaatstrekken

te lezen staat, maakt hem zelfs in de oogen der we

reld eerwaardig. Hoe bedorven zij zijn moge , kan zj

zoodanige openhartigheid, als gelukkig overblijfsel der

beminnenswaardige kindsheid hare achting niet ont

zeggen. -

3. Het is een betreurenswaardig ongeluk als de

schandelijke geest der leugen bezit neemt van eene

‘jeugdige ziel. — De leugen is wel is waar niet altoos

’ even strafbaar; soms geschiedt ze uit overijling ‘en on

bedachtzaamheid, soms uit vrees en in benarde omstan

digheden, dikwerf zelfs uit gedienstigen ijver of om

anderen welgevallig te zijn- Intusschen welke ook de

oorzaak of de aanleiding zij, leugen blijft altoos eene

onteerende vlek op het jeugdige karakter. Ten einde

deze feil voortekomen:

a. wordealles verwijderd wat de neiging tot liegen

bij kinderen kan opwekken of voeden, b.v. men legge

hun nooit eenige leugen, hoe onschadelijk ook, in

den mond, ‘— geve hun in ‚het liegen geen voor
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beeld, en vooral prìjze men niemand over de sluw

heid , met welke hij zich door liegen gered heeft.

b. Waarheid worde steeds met achting en eerbied;

leugen altoos met verachting en afschuw bejegend. —

c. Men schilde de straf kwijt of verzachte ten min

ste dezelve aan het kind, ‘t welk openhartig zijne‚

schuld bekent: de leugenaar echter moet niet gespaard

worden. —

d. Ook de natuurlijke gevolgen der leugentaal moet

men ten nutte aanwenden: men geloove b.v. het op

regte kind op zijn Woord , maar het leugenachtige

schenke men geen vertrouwen tot dat hj voldoende

bewijzen van verbetering geleverd heeft.

e. Om de opregtheid des kinds te verligten, moet

men , met ligte overtredingen , geene onevenredig zwa

re straffen verbinden en in sommige gevallen niet te

gestreng op bekentenis aandringen , als het niet nood

zakelijk en voor het kind zeer zwaar is. —

f. Kwaadaardige leugens , b.v. uit een vijandig, nij

dig gemoed gesprotene beschuldigingen van anderen-

moeten altoos zeer gevoelig bestraft worden. De op

voeder zij vooral wantrouwend gezind jegens die kin

deren , welke met eene soort van genoegen nu eens

deze feil en dan weer eene andere aanbrengen. Hij

moet hen met ernst afwijzen , en niet ongestraft laten,

zoo zij zich hierbij aan onwaarheid of overdrjving

schuldig maken.

‚Het verschil tussehen opregtheíd en onverstandig‘! open- .

hqrtigheid, alsmede dat tusschen baatzuchtîge verklikkerĳ

en plígtmatige mededeeling van de gebreken van anderen

kan vaak bij kinderen niet duidelijk genoeg worden bepaald.

In latere jaren echter, moeten deze begrippen naauwkeurig

worden afgebakend. — ‘

g 115.

Vervolg.

1- De kinderlijke vrolijkheid en de daaruit voort
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vloeijende opgewektheid moet later in dien gelukkigen

gemoedstoestand overgaan, in welke de mensch het

goede , hem door de Voorzienigheid beschoren , meteen

zuiver dankbaar gemoed aanneemt en ‚de last des lij

dens met vertrouwen op God en op eene betere toe

komst zonder morren draagt, zoodat hij boven luimen

en mismoedigheid verheven , zich van de pligten van

zijnen staat kwjt en zelfs zijne betrekking liefde toe

draagt. Hetgeen voor het kind grootendeels‚ enkel spel

‚was, worde voor de jongeling, hoe meer in jaren

toeneemt, — ‚ des te ernstiger werkzaamheid. Hij

moet van lieverlede aan ’s levens lasten en onaange

naamheden gewoon en met zijn toekomstig beroep steeds

meer en meer vertrouwd worden. De vrolijke gemoed

stemmiug moet daarbij echter niet verloren gaan. Hij

moet niet als eene geboeide slaaf en met onwil zijn

dagwerk verrigten, maar zich zelven beschouwende,

als dienaar Gods, moet hij in den hem aangewezen

kring met zijne talenten woekeren , opdat hij, als de

Heer hem roepen zal, eene goede belooning erlange’ —

2. De jongeling heeft behoefte aan ‘uitspanning: de

boog moet niet overspannen — de ziel niet altoos met

wolken van werk betrokken zijn. ‘s Jongelings spelen

moeten echter niet meer de spelen zijner kindsheid

zijn: zij moeten meer veredeld en van meer beteeke

nis worden. Men verhoede vooral, dat de opgroeijen

de jongelieden geene voor'hun zieleheil gevaarlijke

uitspanningen kiezen, noch dezulke, die het ligchaam

kunnen schaden. Deze voorzorg is des te noodzakelij

ker, wijl deels hun inwendig gevoel van kracht, en

deels de ontwakende kunnedrift, de zucht naar toejuiching

en neiging tot luidruchtige vermaken hen maar al te

ligt op dwaalwegen voeren. -—

3- Men vergete echter niet, wat wij S 19. bereids

over den lediggang gezegd hebben. Jonge dagdieven

blijven niet slechts achterlijk in hetgeen verstands-vor

ming betreft, en worden alzoo onbekwaam tot de ver

vulling der hun door God aangewezen maatschappelijke

verpligtingen; maar ook in een zedelijk opzigt zijn zij
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aan dreigende gevaren blootgesteld. Niet zelden dalen

zj, voor hunnen tijd , ten grave of vallen later ten

laste der openbare liefdadigheid. Het is‘ te ‘betreuren,

dat dit vaak ten opzigte der meest begaafde jongelin

gen plaats vindt, die dan des te grootere verantwoor

delijkheid op zich laden, hoe meer zij door hunne

ontvangene talenten der mensehheid voordeel hadden

kunnen aanbrengen- Geluk en zegen den jongen

mensch, die met het oog op het beroep , na rijp be

raad gekozen , onvermoeid streeft om zich voor het

zelve bekwaam te maken , — wien , door deze voort

durende oefening niets onverdragelijker is geworden ,

dan ledigang en onverstandige fantastische droomerij.—

g 11e.

Vorming der uiterlĳke zeden.

1. stooten hier op twee uitersten, op overbe

‘schaving en minachting van uiterlijke zeden. — Er

zijn huisgezinnen , waar de vorming der kinderen tot

eenen zoogenaamden bon ton , tot fijne gemanierdheid ,

hoofdzaak der opvoeding is. Zij kennen geene be

langrijker bezigheid dan het kind eene goede houding

te verschaffen en het met alle mogelijke regelen der

étiquette bekend te maken. Zij vorderen niet, dat

het bescheiden, dankbaar, deelnemend en dienstvaardig

zij, ’maar wel, dat hij dit alles leere naar den

sc/ìĳn te wezen. Eene feil tegen de wellevendheid

wordt dan ook gestrenger bestraft dan de overtreding

van Gods geboden en openbare onzedelijkheid. Als

’de jongeling of het meisje zich goed weten voortedoen,

en met huichelende lippen iedereen iets aardigs weten

te zeggen, dan worden‘ zulke kinderen bewonderd

en als de best geslaagde voorbeelden eener goede

opvoeding toegejuicht. Moge het hoofd ledig zijn of

slechts met prullaria gevuld, en het hart vol ijdel

heid en beheerscht door onzedelijke neigingen: het

is toch een zeer beschaafd kindl! — Dat zoodanige

beschaving zeer schadelijk is , valt in het oog; want
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a. het‘ jonge schepsel wordt daardoor van deszelfs

ware bestemming afgetrokken en slechts afgerigt om

te sc/zijnen , wat het zĳn moest. Men vordert geene

edele denkwijze; men eischt slechts, deze te hui

chelen. ‚

b. Het kind wordt door deze overbeschaving in

den waan versterkt, als of het alleen deswege in de

wereld ware om fortuin te maken, want daartoe zijn‚

die uiterlijke fijnheid en die polijsting noodzakelijk.

2. Men vindt echter ook ouders en opvoeders,

die een ander uiterste huldigen. Zij beschouwen de

regelen der welvoegelijkheid niet slechts als noodeloo

zen dwang, als een keurslijf, in ’t welk men ‘de

teere jeugd niet knellen moet; maar nemen zelfs in

de ruwheid en losbandigheid hunner kinderen beha-v

gen, terwijl zij de stuitende gedragingen hunner

lievelingen bestempelen met den naam: dat is sc/wo

ne , ongedwongene natuur l » Men staat verbaasd ,

zegt Milde, -— wanneer men ziet, hoe in sommige

huisgezinnen, in welke vroeger alles zeer stijf naar

een belagchelijk ceremonieel was ingerigt , de kleine

jonker nu in alles, alleen zijne vaardigheid en zijne‘

lust, tegen alle regelen der eenvoudigste welvoege

lijkheid, tot maatstaf neemt van zjn gedrag; hoe

moeder, die zelve zeer fijn is opgevoed, door mode

beginselen verleid, over de grootste zotternijen harer

kinderen lacht, en elke uitspatting van tengelloos

heid en van wilde losbandigheid ongemerkt laat

voorbijgaan.” — Wij behoeven niet te zeggen, welke

nadeelige gevolgen uit zoodanige verwildering voort

vloeijen. Immers, kinderen , dien men zoo ruw laat

opwassen-, zullen zich

a‘ maar al te spoedig aan alle buitensporigheden

schuldig maken, dewijl zij, vreemd aan alle zelfbe

heersching , ‚gewoon zijn alleen hunne natuurlijke nei

gingen te volgen. En dit wel des te onverhinderder,

omdat noch achting jegens menschen‘ en jegens maat

schappelijke betrekkingen, noch de pligten der uiter

lijke welvoegelijkheid hen plegen tegen te houden. —
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6. Wanneer ook een hooger geest hen voor ontee

rende daden bewaren mogt , is toch hun onbeschaafd,

hun brutaal voorkomen stuitend voor elk, die met

hen omgaat, zoodat zij zich verachtelijk en gehaat

maken en op die wijze stellen zj eene groote hin

derpaal aan hunne tijdelijke welvaart in den weg.

Wie zal genegen zijn , hen voorttehelpen?

e. Wie weet eindelijk niet, hoe vele en welke har

de wrijvingen in de zamenleving ontstaan, wanneer

zulke ruwe menschen met elkander in aanraking ko

men.

3- De opvoeding bewandele ook hier den gulden

middenweg. Het inwendige, een door godsdienst ver

adeld hart, is wel is waar hoofdzaak; maar ook de

godsdienst zelve eischt , dat wj den liefdevollen , be

scheiden en deelnemenden geest, die in ons ‘woont,

—door daden naar buiten zullen openbaren; want de

liefde, zegt Paulus, is geduldig, welwillend, zj is

niet twistachtig, zij beleedigt de welvoegelijkheid niet,

zij is niet opgeblazen , niet baatzuchtig, niet opvlie

gend , niet kwaaddenkend, zij verheugt zich niet over

het kwade , maar wel over het goede; zij verdraagt,

gelooft, hoopt en duldt alles‘ I Kor. XIII’ 4- Als op

deze_ wijze de inwendige liefde zich in het le

ven openbaart, dan verspreidt dit uitwendige over de

deugdeene bekoorlijkheid die haar beminnelijk maakt

en het leven veraangenaamt. Zelfs de eigelijk gezeg

de welvoegelijkheid,‘ zoo als hare regelen eens zijn

aangenomen — de étiquette—heeft haarvoordeel; want

zij houdt den mensch binnen vastgestelde grenzen,

verhindert veel onaangenaams en is uitwendige daar

stelling van dat inwendig, maatschappelijk organisme,

‘t welk ieder zijne plaats aanwijst en alles naar be

hoorep regelt.

Men zie Lehrbueh von Galura j 10. Het is mij bijzonder

aangenaam, ook in onze taal op dit voortreffelijk werkje te

kunnen verwijzen. De Weleerw. Heer H. A. F. Plekenpol

heeft reeds in het jaar 184i) daarvan eene vertaling bezorgd,

onder den titel van: » Onderrigtingsboek der christelijke
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welleoendheid, enz. te Leiden, bij J. W.‘ van Leeuwen.

Den onderwijzers‘ en allen, die zich aan opvoeding toewij

den worde dit werkje, dat vrij wat’. meer dan een komplimen-

tenboekje is, op het dringendst aanbevolen. Vert.

g 117.

Vervolg’.

Het is ook hier weder van het hoogst belang, de

de bronnen te stoppen , uit welke ruwheid en onge

manierdheid in den omgang gewoonlijk voortvloeijen.

Deze zijn , in betrekking op ruwheid: ——

a. neiging tot gemak en gebrek aan zelfverlooche

chening: de verwende jongen wil door niets gehin

derd zijn , -— wil, in niets, zijne lagere natuurbehoef

ten eenigermate beperken.

b. Minachting voor de menschen in 't algemeen of

van eenige standen ;

c. trots op hooge geboorte, op rijkdom, op gewaan

de talenten, enz. ‚

d. Onbezonnen , jeugdige vrijheidszucht, die den

jongen mensch zoodanig kan vervoeren, dat hj zich

boven alle regelen van orde verheven acht, losbandig

alle wetten met voeten trapt en zelfs hierin eere

zoekt ;

c. eindelijk , omgang met ruwe en verwilderde men-

schen. —

2. Integendeel ongemanierdheid en lompheid in den

omgang ontstaat gewoonlijk uit onwetenheid en oner

varenheid , bijzonder ten opzigte van de aangenomen

regelen der étiquette; soms is het ook uit overdreve-

ne vrees van iets verkeerds te doen en uitgelagchen

te zullen worden-‚ In dit geval, verliest de mensch

zijn tegenwoordigheid van geest en zijne vastbera

denheid; hoe meer hij vreest, des te meer feilen

zal hij begaan- —

3- Na de opsomming dezer bronnen, zal men

geredelijk beseffen, wat men hier te doen hebbe.

Alles is hier aangelegen, dat men vroeg het kind
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gewoon maken om zich aardig te gedragen en is het

kind tot meerdere rijpheid gekomen, dan wordt de

uit het geloof vloeijende‘ liefde hoofdzaak. Heeft

zich deze van het jeugdig gemoed meester gemaakt

en het doordrongen, dan zal ze van zelf van bin

nen naar buiten stroomen en alles wat de jonge

mensch doet, zal gekenmerkt zijn met den stempel

van welvoegelijkheid. Zonder gekunsteld te zijn, zal

hij in den omgang met anderen bescheiden zijn,

de waardigheid en de verdiensten van anderen zal

hij gaarne huldigen; -—— open, vriendschappelijk ,

voorkomend, deelnemend , medelijdend, zacht, ver

zoenlijk en, met een woord, liefdevol, zal hij zich

jegens allen gedragen. In den omgang met personen

van hoogen rang, zal deze godsdienstige, menschlie

vende geest zich openbaren in eene eerbiedige hou

ding, evenzeer verwijderd van hoovaardigheid, als van

lage , vreesachtige kruiperij voor menschen: dewijl

geleerd heeft, slechts eenen te vreezen en boven alles

te beminnen — God! — ‘

4. Eenig onderwijs vooral ten opzigte der aangeno

men pligtplegingen is daarbij zeer dienstig.

Men leere derhalve den kinderen , hoe ze zich in

de kerk, te huis , aan tafel, bij bezoeken , en ten

opzigte van menschen van verschillende standen ‘te ge

dragen hebben. Te dien einde kunnen dienen:

a. mondelingsche en schriftelijke onderwijzingen; —

het boekje van’ Galu-ra kan hier goede diensten be

wijzen- ‚

b. Opmerkzaam maken en heen wijzen op de wijze,

hoe goed beschaafde menschen zich gedragen.

c. Vooral het voorbeeld der ouders en van de per

sonen, die met de kinderen omgaan.

g 11s.

Vervo/g.

Wanneer nu het kinderlijk gemoed met den geest
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van ware godsdienstigheid bezield, en met ongehui

chelde achting en liefde jegens den evenmensch ver’

vuld is; wanneer men daarenboven aan het kind de

noodzakelijke onderwjzingen , hoe het zich uiterlijk te

gedragen heeft , heeft medegedeeld , dan schijnt het

tamelijk overvloedig, er nog‘de waarschuwing bij te

voegen , dat het nimmer jegens anderen iets aan den

dag moet leggen of eenig gevoel moet uiten, waar

het hart vreemd aan is. Er is evenwel in de wereld

niets algemeener dan zoodanige huichelachtigheid, voor

al bij hoogere standen- Terwijl afgunst aan den hart

ader knaagt, terwijl gal het gemoed verbittert , heeft

men honing op de lippen en men spreekt van achting

en vriendschap. Het is moeijelijk zich door den stroom‚ niet

te laten medeslepen! Het is wel waar niet ku-ic/celen,

wanneer men het kind reeds ‘vroegtijdig en nog voor

het volledig gebruik der rede aanspoort , iedereen naar

behooren te bejegenen, en zich van al wat onbetame

lijk is te onthouden: dit behoort veelmeer tot die goe

de en nuttige gewoonten, die het kind zich eigen

moet maken en die later ,‚ als het verstand meer ont

wikkeld wordt en de godsdienst haar gebied aanvaart ,

zoo gemakkelijk tot ware zedelijke daden overgaan. -—

Het is evenmin huichelarij , wanneer de mensch in

den dagelijkschen omgang, schoon geheel gedachteloos,

zich van gewone komplimenten en uitdrukkingen van

wqllevendheid bedient. Immers deze zijn gelijk aan

afgezette munten; ze gelden niet‘ meer, dan ieder

weet: het zjn komplimentenl— Wel zoude men zich

echter aan huichelarij schuldig maken , zoo onze be

tuigingen van hartelijke deelneming en eenige hoogach

ting met onze gedachten en met ons gevoel niet

strookten. — ’

2. Voor deze slangenstreken des ijdelen wereldgees

tes, moet de jeugd zorgvuldig bewaard worden, en

‚ dit kan alleen door echte godsdienstigheid geschieden’

Alleen de godsdienst leert ons -den mensch in al zijne

waardij kennen S 80‚; zij eischt eerbied jegens over

heden; zij wil dat wij de burgerlijke betrekkingen’
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zullen achten; zij wil liefde jegens allen , zelfs jegens

vijanden; gebiedend vordert zj, dat ons zelven

zullen verloochenen, dagelijks ons kruis opnemen en

Jezus navolgen , die zachtmoedig en nederig van harte

was. Wil men derhalve het kind voor de kunstgre

pen der huichelachtige wereld zuiver bewaren , dan

doordringe men zijn gemoed met den geest van ware

godsvrucht, Is trouwens de‘ godsdienst meester van het

hart, dan zullen de uiterlijke daden, die er uit voort

vloeijen, in alles godsvrucht ademen: de waarheid,

zegt Sailer, die van binnen leeft, zal naar buiten

schĳnen, doch het zal geen bloote schjn zjn , want

ook wat door schijnt — is waarheid’ — — En dit is

de politesse van den goeden , beschaafden man , die

in den mensch Gods evenbeeld vereert, vreemde harts

togten breidelt of hare uitbarsting weet voortekomen‚,

— die zich naar het voorbeeld van Fénélon in alle

vormen kan gieten, zonder den vorm der deugd te

verliezen.” (Sailer. Vom decorum.)

3- Men kan eindelijk de vraag stellen, — tot hoe

ver deze uitwendige vorming moet uitgestrekt worden.

onderscheiden hier eene positieve en negatieve zij

de. Negatief — laat deze vorming geene grenzen toe,

maar ieder mensch leere alles vermijden, wat onge

past, aanstootelijk en met grond voor anderen belee

digend is. — Positief echter — lette men op leeftijd,

geslacht, stand en in ‘t algemeen, op de uiterlijke

betrekkingen, in welke het kind verkeert. Even on

natuurlijk als het is, dat kinderen zich in gezelschap

pen als volwassenen gedragen, zoo tegenstrijdig en

juist deswege ook zoo onaangenaam is het , wanneer men

schen uit de lagere volksklasse de fijne gemanierdheid

der grooten willen naäpen. ‘De natuurlijke uitdruk

king van welwillendheid is wel is waar altoos dezelf

de, maar zij breekt hare straal in verscheidene kleu

ren op de in de maatschappij ingevoerde en door haar

aangenomene gebruiken.

’ Men zie Milde ll. B. S 175. Lehrbuch von Bernard Ga

lura S 45—36.
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C.

HOE KAN DE KWEEKELING VAN ZIJNE ZEDE

LIJKE GEBREKEN GENEZEN WORDEN ?

g 119.’

Bestrmddeelen der zedelĳke heelkunde.

1. Het is ongetwjfeld veel troostelijker, de bloei

jende jeugd zuiver en onontwijd te bewaren, dan

wanneer wij haar van den val moeten opbeurenen

wonden moeten peilen, zuiveren en verbinden , die

reeds tot ettering zijn overgegaan. Doch welke opvoe

ding kan altoos der sehuifelende slang beletten , het

paradijs van kinderlijke onschuld , binnen te sluipen ? —

En hoe vaak gebeurt het niet, dat de jonge mensch ,

voor dat hij den opvoeder wordt toevertrouwd , haar

vergiftige beet reeds ondervonden heeft? Het is der

halve een belangrijke vraag , hoe men hem in dit ge

val weder genezen kan. Ten ‘einde echter geene ver

warring van begrippen te veroorzaken , stellen wij op

den voorgrond , dat wij alleen van zulke gebreken en

feilen willen spreken, aan welke inderdaad van de

zijde des leerlings schuld ten gronde ligt; want wat

de onwilkeurige, in hem liggende lagere neigingen

betreft, die als zoodanig nog niet zondig zijn , maar

enkel als kiemen der zonde kunnen beschouwd wor

den; — hierover hebben wij alreede vroeger en vooral

S 108 uitgeweid. —

2. Bij de genezing van zedelijke gebreken , is het

vooral belangrjk , dat de opvoeder de feilen zelf waar

neme en hare bronnen poge te ontdekken. De ont

dekking is zekerlijk vaak met groote moejelijkheden

verbonden , dewijl het kind zoo veel mogelijk zedelij

ke zwakheden tracht te verbergen. Hoe dit zelfs in

de eerste jaren pleegt te geschieden , kan alleen ont

kend worden , door menschen die geene kinderen ken

nen en geen’ omgang met hun gehad hebben. Hoe
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onteerender, en hoe noodlottiger de gebreken zijn,

des te meer zullen de jeugdige zondaren dezelve in

een ondoordringbaar duister pogen te hullen. Groote

waakzaamheid en een door oefening gescherpte blik is

den opvoeder noodig om het kwaad te ontdekken.

De voornaamste middelen, hoe hij zijne kweekeling

zelf moet in achtnemen en welk gebruik hij moet

maken van de mededeelingen van anderen, werden

reeds S 15. aangeduid.

3. De zetel van het zedelijk kwaad ligt echter niet

in de uiterlijke daad , maar in ‘smenschen verkeerden

wil. Deze is de kwade boom; — de slechte daden

zijn deszelfs vruchten , die den boom kenbaar maken.

Luc. VI, 44. Zal men derhalve radicale genezing

bewerken, dan moet de bijl aan den wortel gelegd ;—

dan moet de wil ——- de denkwijze veranderd wor

den. — Deze verandering is voorzeker niet het werk

des opvoeders, maar van Gods ‘genade. God bezielt

met zijnen magtigen adem het voor de deugd gestor

ven gemoed, Hij wekt den sluimerende op, en in

zjn binnenste ‘verkende, maakt Hij hem tot een nieuw

schepsel. Maar, dewijl bij dit werk Gods, eigene

 

werkdadigheid niet wordt buitengesloten; — daar veeleer -

de zondaar die werking van boven moet aangrijpen en

en er ijverig moet medewerken, kan en moet ook

vreemde hulp worden aangeboden. En wie zijn daar

toe beter geschikt , dan juist de geliefde ouders en de

vertrouwde opvoeder des kweekelings ?

Men moet daarenboven niet uit het oog verliezen,

dat de zonde niet slechts eene ziekte der ziel, maar

ook tevens eene beleedziging Gods is. De zondaar

moet niet slechts opstaan van zjnen val, maar hij

moet ook, na groote zonden , zich met God op nieuw

verzoenen. Te dien einde, heeft Jezus Christus het

sacrament van boetvaardigheid ingesteld; niet om den

bekeerling van de moeijelijkheden , met zijne verande

ring verbonden, te ontslaan; maar om zijne terugkee

ring te verligten en zijne verzoening, zijne wederop

neming in Gods vriendschap te bewerken. ‚Des op

‘
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voeders taak ten opzigte van de genezing der zedelijke

gebreken bestaat derhalve vooral daarin, a. dat hij

den jeugdigen zondaar tot het waardig ontvangen van‚

dit H. Sacrament voorbereide , en b. dat hj zijne ver

betering, — de voortzetting van de in de Biecht

plaats gevonden verandering — naar vermogen poge te

verligten.

Dit alles is ook van toepassing, wanneer de kweekeling

zich enkel aan kleine dagelijksche overtredingen heeft schul

dig gemaakt. Moge de nadering tot het Sacrament van Boet

vaardiglicid als dan ook, strikt genomen, niet noodzakelijk

zijn , zoo is ze toch zeer nuttig, eensdeels om de genade niet

het Sacrainent verbonden , en anderendeels, om de schoone

onsehuldsbloesems van de stolfe, die er op kleeft, te zuive

ren en de verwelking voortckomen.

g 120.

Voorbereiding tot /zet ontvangen van /et Sacra-‚

ment ‚der Biecht.

Verre zij van ons de waan, als konde de zondaar

door zich zelven en alleen door beweegredenen, uit

zijn verstand geput, de rampzaligebanden verbreken,

waarmede hij aan de zonde is vastgekneld. Neen! al

leen de genade van boven kan hem redden ; zij alleen

kan die inwendigeverandering bewerken , die wij be

keering noemen. — En behalve die bekeering heeft

hij vergeving noodig — verzoening met God. En dit

kan hij zelf niet, en geen mensch ter wereld — dit

is het werk van Gods ontfermin , die ons ten deel

wordt door de verdiensten van ‘fiîzus Christus, door

middel van het door Hem ingestelde sacrament der

Biecht. Bij het ontvangen van dit Sacrament,treedt

de Verlosser werkelijk als Middelaar , tusschen ons en

de beleedigde Godheid, Jezus genoegdoening wordt

de onze, en de priester als zijn plaatsbekleeder , door

Hem zelven gevolmagligd (» wier zonden gij vergeven

zult, die zijn ze vergeven, enz. ‘Joan. XXH’) spreekt
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ons, in den eigenlijken zin, los van onze zonden. Voor

waarden ‘tot die losspreking zijn: onderzoek des gewe

tens , berouw en voornemen van verbetering , belijde

nis der zonden en voldoening.

2. In het katechetisch onderwijs , wordt den kwee

keling geleerd, wat hij doen moet om aan deze voor

waarden te voldoen: hier is enkel de vraag, hoedanig

de opvoeder’ moet te werk gaan om zijnen kweekeling

in dit belangrjk werk te ondersteunen. —— Zonder den

bijstand des H. Geestes, is hier al ons werken te ver

geefsch : de opvoeder roepe derhalve dezen bijstand voor

zjnen kweekeling in en moedige hem aan om ook harte

lijk te bidden. ‘——- Hij poge nu zoo veel mogelijk bij

zijnen kweekeling de kennis van diens zedelijke gebre

ken , derzelver oorzaken en gevolgen , met een woord

van zijnen rampzaligen toestand te bevorderen. Met

verstandige en verschoonende liefde, neme hij de gun

stige stemming, de betere oogenblikken zijns lievelings

te baat, om hem zijne opmerkingen medetedeelen. De

liefde is ook hier vindingrijk. Nu eens zal bij den

afgedwaalde, gelijk eens Nathan David deed, door

een verhaal en een voorbeeld , als ongemerkt, deszelfs

toestand schilderen; dan weer zal zijne aandacht

vestigen op de rampzalige gevolgen, die bereids uit

zijne zonden zijn ontstaan.

3. Het berouw , vergezeld van een opregt voorne

‚ men van verbetering des levens — de omkeering des

wils — ziedaar wat hier de hoofdzaak uitmaakt. —

Ten einde nu den kweekeling met zich zelven onte

vreden te maken en in zijn harte waar berouw opte

wekken , ligte men hem den sluijer op der toekomst.

Men toone hem den afgrond aan , dien hijonder zij

ne eigen voeten gegraven heeft en men wijze hem op

de altoos rampzalige gevolgen der zonde in tijd en

eeuwigheid. Dit is evenwel niet voldoende; de op

voeder verzuime niet, het godsdienstig zedelijk gevoel

op te wekken, en hem de zonde in hare ware gedaante,

als beleediging van den Allerminnenswaardigsten Vader,

en tegelijk, als de schandelijkste ondankbaarheid,
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voortestellen. Eene levendige, en uit een warm va

derlijk gemoed gevloeide voorstelling van Gods goed

heid, en van Jezus barmhartige liefde vermag veel

op een niet geheel verwilderd gemoed. Doch het be

rouw voor de bedreven zonden mag niet werkeloos

blijven, maar moet tot het onwrikbaar besluit over

gaan , van de zonde te verlaten, welke strijd en

welke opoffering hiertoe ook mogen gevorderd wor

den. De opvoeder moet hier wederom den zwakke

zijne hand ter ondersteuning reiken , hem vooral moed

inboezemen, heenwijzende op God en zijne sterkende

genade; — te zijner bemoediging, verhale hij hem,

hoe anderen, die nog dieper waren weggezonken,

gered werden; — hij schildere hem in levendige kleuren

de zalige gevolgen van eene opregte bekeering af, en

zoo hij het volledig vertrouwen zijns kweekelings ge

niet, stelle hij met hem een levensplan vast, ’t welk,’

zonder hem afteschrikken , geschikt is , zijne verbete

ring geheel te voltooijen. —

4. Ten opzigte van de belijdenis der zonden, kan

de opvoeder niets anders met vrucht doen, dan zij

nen kweekeling van de noodzakelijkheid derzelve,

naar Gods instelling, te overtuigen en hem over aard

en wijze, hoe hij zich zelven moet aanklagen te

onderwijzen. Zoo hij ontdekt, dat het kind vooroor

deelen heeft, in dit opzigt, — dan poge hij deze

op te heffen , en vooral zoeke hij het vertrouwen te

verhoogen, ’twelk het kind jegens zijnen biechtvader

bezielt. De opvoeder moet hier vooral tegenwerken

alle ontijdige schaamte en vreeze, die zoo menigeen

verleidt om juist de diepste en deswege gevaarlijkste won

den des harten te verbergen. Hoezeer het overigens

ook te wenschen ware , dat de opvoeder in bedenke

lijke gevallen den biechtvader voorloopig eenige in

lichting over denîkweekeling mededeelde , moet even

wel hierbij de grootste behoedzaamheid worden in acht

genomen , en nimmer vermete zich vader of moeder; -—

nimmer wage het eenig meester of opvoeder, den

jeugdigen zondaar tegen zijnen wil eenen bepaalden

18
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biechtvade-r optedringen. Niets is teederder dan het

vertrouwen, en bj eene zoo belangrjke zake, ‚ is

niets gevaarlijker dan deszelfs gemis. ——‚

g 121.

ÍlIedewerking tot eene standvastige verbetering

des levens.

1. De inwendige verandering, de omkeering van

denkwjze en van den wil wordt beslist, als de mensch

zijne vroegere zonden verfoeijende , zich nu geheel

aan God overgeeft. — Doch deze innerlijke verande

ring treedt gewoonlijk uitwendig eerst langzamerhand

in het licht. Het is om die reden des te noodzake

lijker dat de opvoeder hier zjn’ kweekeling ter hul

pe snelt, opdat zijn genomen besluit steeds in kracht

toeneme en hij tegen den herval in zonde in veilig

heid gesteld worde. trachte vooral de bron der

zonde te stoppen: aanleidingen en gevaren, die ‚ver

meden kunnen worden , moeten verwijderd , de on

vermijdelijke moeten verzwakt en zooveel mogelijk on

schadelijk gemaakt worden. —

2. Even zoo noodzakelijk is het, dat hij den goe

den wil en den moed des kweekelings nieuwe op

wekkings- en versterkingsmiddelen verschafle. En wel

ke zijn daartoe geschikter dan een nederig gebed, andere

godsdienstoefeningen en vooral gedurige nadering tot

de H. Saeramenten. — Moge de kweekeling ook nu

en dan hervallen, dit ontmoedige hem evenmin , als

den opvoeder; zoo hij vertrouwend op God zjnen

strijd voortzet, zal hij zich eindelijk over volledig be

haalde zegepraal verheugen. —

3- Het zal hier niemand ontgaan, hoeveel in deze

zake van het persoonlijk karakter en de eigenschappen

des opvoeders afhange. Zelf moet hj een vlekkeloos

voorbeeld zijn van ware zedelijkheid en warme gods

vrucht en dan nog zullen zjne pogingen schipbreuk

lijden, als hij niet‚ het hart — de liedevolle toege
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negenheid en het vertrouwen zijns leerlings bezit. —

Alle lessen en waarschuwingen van iemand, dien de

jongeling niet acht en niet bemint, stuiten vruchte

loos op zijn verstaald gemoed af , terwijl integendeel

elk woord des hooggeschatten vriends er diep in door

dringt. Vandaar, dat soms vermaningen in den mond

eens medescholiers veel werkdadiger zijn , dan wan

neer de opvoeder hem dezelve geeft. — Een diepe

blik in het menschelijk harte en schranderheid is den

opvoeder noodzakelijk, opdat hij, zoowel den kwee

keling, als de omstandigheden, welke invloed op

hem hebben, juist beoordeele en steeds de geschikt

ste middelen weten aan te wenden— Geduld en zelf

beheersching moeten noodzakelijk zijn eigendom zijn;

want bruisende toorn, opvliegenheid , hardheid zijn

altoos nadeelig. Hoe meer hij zich zelven wete te be

heerschen, hoe minder hij van luimen afhange —hoe

kalmer en bedaarder hij te werk ga — eindelijk —

hoe meer in zijn’ straffenden ernst liefde doorblinke,

des te zegenrijker zullen de gevolgen zijner pogingen

wezen.

g 122.

Âaìzwending der Bieo/zt tot ver/zoeoling en genezing

van geheime zonden der jeugd.

1. Het schijnt mij overbodig ten opzigte der ver

scheidene gebreken der jeugd in bijzonderheden te

treden , en de wijze , op welke ieder derzelve genezen

moet worden, afzonderlijk te behandelen. Wanneer

men begrepen heeft, wat over de vorming der

verschillende vermogens van ligchaam en ziel gezegd

hebben , zal men gemakkelijk kunnen beoordeelen,

op welke wijze de verschillende gebreken het best

kunnen tegengewerkt worden. Slechts eene soort van

zonden bij de jeugd , mogen wij niet stilzwijgend voor

bij gaan, namelijk , de ontaarding der kunnedrift.

Hoe allerafsehuwelijkst dit kwaad in zich, hoe ramp



—27e—

zalig deszelfs gevolgen zijn mogen, is toch de aanlok

king zoo hevig, de bekering zoo sterk, dat slechts

weinigen , bij hunnen overgang tot rijperen leeftijd ,

hunne onschuld van uit zoo vele stormen gered heb

ben. In onzen tijd , is het gevaar des te grooter, de

wijl de tijdgeest onder voorwendsel van verworvene

mondiglieid , de geopenbaarde godsdienst met trotsch

heid ter zijde stelt, het gebed en het godvruchtig ge

bruik de H. sacramenten veracht, en op deze wijze

den zwakken mensch het eenig houdbaar steunpunt

der deugd ontrukt. Daarenboven is de geest van on

zen tijd, een geest , azend op genot: zinnelijke lus

ten , aardsche liefde , met alle bekoorlijkheden der fan

tasie , als dc schoonste bloesems des levens schilderen

de, stelt zelfs de schandelijkste buitensporigheden

-van dierlijke lust als zeer verschoonbare zwakheden

voor; voegt hierbij eene groote menigte van schaamte

looze verleiders en van ongelukkige verleiden, die,

op hunne beurt, wederom op den ondergang van an

deren loeren en men behoeft zich niet te verwonde

ren, dat de stroom der bedorvenheid dagelijks meer

en meer aanwast en alles in zijne verschrikkelijke

vaart dreigt mede te slepen.

2. De ontaarding der geslachtsdrift geschiedt vooral

dikwerf door onanie — zelfbevlekking. Verschrikke

lijk is de stempel, welken de natuur op zulk eenen

zondaar drukt. Het is eene verwelkte roos, een in

den bloei verdorde boom , een wandelend lijk. Al het

vuur en leven wordt door die verraderlijk rondsluipen

de ondeugd uitgedoofd en er blijft niets overig , dan

krachtelooslieid , werkeloosheid, bleekheid des doods ,

verwelking des ligchaams en neerslagtigheid der ziel.

Het oog verliest glans en sterkte. De gelaatstrekken

gaan tot het langwerpige over , het schoonejeugdige uit

zigt verdwijnt en de huid neemt eene blasse— bleekgee

le kleur aan. — —- Knapen , die genie en scherpzin

nigheid bezaten , worden middelmatige leerlingen , ja

soms zelfs domooren: de ziel verliest den smaak voor

alle goede, en verhevene gedachten en de inbeeldings
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kracht is geheel bedorven. — —‘— Het gansche leven

van zoodanigen mensch is eene reeks van geheime ver

wijtingen , van pijnigend bewustzijn van schuldige zwak

heid , van onberadenheid en van overlast des levens , en

het is geen wonder , wanneer eindelijk bij zulke mensehen

neiging tot zelfmoordontstaat, waartoe niemand meer in

staat is , dan de onanist. — Daarenboven is de verte

ring der spijzen zeer slecht — het bloed wordt be

dorven , de borst verslijmt; — er ontstaan uitslag en

zweeren op de huid, verdrooging -en vermagering des

geheelen ligchaams , vallende ziekte , longtering, sle

pende k0ortsen, flaauwten en een vroegen dood. Hu

feland. Makr‘ II. B.

Àlgemeen zijn de klagthn over de uitbreiding dezer verfoei

jelijke ondeugd. »ln steden althans, zegt Hartmann , vindt

men weinig jongelingen en ook niet zoo heel veel meisjes,

of zij hebben hunne eerste bloem door die zwarte ondeugd

vernield en de hoop, die zij gaven, in rook doen vervlie

gen.” Zie de telgen van onzen stam, hoe zij verwelkt het

hoofd laten hangen en zich niet vermogen opterigten; zie,

hoe de bloemen geknakt zijn, dat zij geene vruchten zullen

voortbrengen, weggestrooid, als door eenen verwoeêtenden

stormwind; zij waren de hoop der toekomst! Wee ons!

»Hoe vele dertigjarige grijsaards gaan wijdbeens, met een

gefronst voorhoofd, ingevallen wangen, boosaardig loerende

blikken, met een glas voor de holle, verzwakte oogen daar

heen! En welken aanblik leveren de, door vroegen wellust

ontzenuwde, meisjes op! In stede van de volle van ge

zondheid bloozende maagd, bleeke, magere gestalten met

koud-bloedig vleesch. , . . als treurige geesten daarheen slui

pende!” — Wat heeft men niet gedaan, om b.v. de kin

derziekte onschadelijk te maken? (Zoo leest men in de Nieu

we Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de op

voeding, Augustus 1845.) En, hier geldt het eene kwaal

van veel gevaarlijker’ aard, zij kan niet door eene gelukkige

ontdekking worden uitgeroeid, maar vereischt zedelijke,

krachtdadige, bestendige, gemeenschappelijke inspanning van

allen, die bij de opvoeding belang hebben; maar deze in

spanning belooft ook eene hoogere uitkomst: de ligchamelijke

en geestelijke verheffing, veredeling van het gansche men

schelijke geslacht.” — Ja, wel is deze ziekte erger dan dc
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kinderziekte; ze maakt den mensch tijdelijk en eeuwig ramp-

zalig! Mogt er een andere Jermer opstaan , die deze kwaal

van het aardrijk leerde verdrijven. .. of neen , God dank!

wij behoeven geen nieuw middel, wij hebben de H. Gods-

dienst, met hare genademiddelen. Zij alleen kan den jon

gen mensch ‘’oor uitspattingen behoeden en de jeugdgdie,

gelijk Schwarz 1) het van de opvoedings-instituten der Je

zuiten moet erkennen , in eene atmosfeer opgroeit, waar zij

niets dan godsdienstigheid inademt , is voor deze pest bevei

ligd. — Maar ook , hoe vele bloot natuurlijke middelen men

moge aanwenden , hoe vele werken men ook over deze stoíïe

moge schrijven, het zal alles vergeefsch zijn , als men geene

innige en opregte vreeze Gods den kinderen inboezeme: en

ook in dit opzigt ware het nuttig, dat aan de oprigting van

scholen minder hinderpalen werden in den weg gelegd.

Menig huisvader uit den burgerstand verzekerde mij, met

tranen in de oogen, dat hij nooit zijne kinderen , met zoo

groote opoffering, naar eene beproefde kostschool zoude ge

zonden hebben , ware het niet, om hen tegen dit afschuwe

lijk kwaad te beveiligen, hetwelk in de steden, waar soms

twee, drie , vier honderd kinderen van alle klassen in eene

school zijn opeengepakt, zich zoo schrikbarend uitbreidt.

Ware er voor zulke ouders meer keuze; — konden zij hun

ne kinderen toevertrouwen aan eenen meester, die slechts

een beperkt getal kinderen van bekende familien onderwees,

dan ware het gevaar voorzeker minder groot. Wil men dan

inderdaad dit kwaad tegengaan, dat men dan ook in ’sHe

mels naam de middelen wille! . Zoo deze uitbreiding ook

al nadeelig ware voor gevestigde onderwijzers en voor de

scholen van het Nut, ze zouden zonder twijfel voordeelig

zijn aan de jeugd, ze zoude het opgroeijend geslacht voor

algemeene verdierlijking bewaren en ware volksbcsehaving

bevorderen. Vert. ‘

3. Het is derhalve van het hoogste belang, dat ou

ders en opvoeders dit zich allerwege uitbreidende kwaad,

en in ’t algemeen , elke soort van ontucht zorgvuldig

pogen te verhoeden , en, mogte het reeds werkelijk

zijn binnengeslopen , alsdan hetzelve tegen te gaan en

1) Geschiedenis der opvoeding, door Fr. H. Ch. Schwarz, Utrecht bij

S. Alter, II. d. , bl. 335.
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zoo mogelijk te genezen- Om dit kwaad te verhoeden,

moeten , in de eerste plaats , de gevaren en aanleidin

gen verwijderd worden. Deze zjn van den kant des

ligchaams :

a. Vertroeteling en eene te weekelijke behandeling

van hetzelve; te voedzame , te sterk prikkelende , en

het bloed in gisting brengende spijzen en dranken;

alle noodelooze aanrakingen en wrijvingen der schaamdee

len; hetzj dit door het kind zelf , hetzij dit door an

deren geschiede; te enge kleederen; het rijden ophou

ten paarden; te warme’ vederen bedden, vooral als de

kinderen, na hun ontwaken , daarin nog eenigen tijd

moeten blijven; soms ook volbloedigheid , scherpte in

de oogten , klierverstopping , — overlading der maag ,

vooral als dit kort voor het te bed gaan geschiedt, enz.

b. Van den kant des geestes: verontreiniging der

jeugdige inbeeldingskracht , door het zien van onzede

lijke schilderijen , beelden , en andere de zinnelijkheid

prikkelende voorwerpen; door het lezen van gevaarlij

ke boeken , romans , gedichten , muzijkstukken , enz ;

door onhetamelijke scherts en door dubbelzinnige toe

spelingen; door het bezoeken van Schouwburgen , van

danspartijen en slechte gezelschappen , soms ook, door

een ontjdig onderwijs in de natuurlijke geschiedenis,

enz. —

c. Het meest wordt deze ondeugd opgewekt en be

vorderd door het zien van kwade voorbeelden , voor

al als volwassenen in tegenwoordigheid van kinderen

zichaanstootelijke vertrouwelijkheden veroorlooven ;—

door gevoeligen— te gemeenzamen, liefkozenden omgang

van kinderen met elkander. Zelfs die met huisdieren kan

gevaarlijk zijn, en nimmer sta men toe, dat zij b‘v. hon

den of katten bij zich in ’t bed nemen; doch voor

al beware men de jongens voor onbewaakte verkee

ring ‘met meisjes. Moge hunne vertrouwelijkheid ook

onschuldig wezen en er geen kwaad inzigt onder

schuilen , ze blijft gevaarlijk , omdat het hart weeke

lijk wordt, de fantasie ontvlamt, het gevoel van

schaamte wordt van lieverlede uitgedoofd , ten minste
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verzwakt, en de hartstogt groeit aan in krachten ;

eindelijk door opzettelĳke verleiding, hetzij door

schoolmakkers en kinderen van gelijke jaren , hetzij

door volwassenen. Mogen toch de ouders met de

uiterste zorgvuldigheid toezien , met welke personen

de kinderen omgaan, met wie en waar zij spelen,

bij wie ze slapen, en in ’t algemeen, aan wie zij hen

toevertrouwen.

Geene ziekte is zoo aanstekelijk dan deze afschuwelijke

kinderpest, en in geen opzigt is scheiding van bedorvene en

onbedorvene kinderen 200 noodzakelijk , dan in dit. — Een

kind kan eene geheele school aansteken en honderden be-‘

derven. En wat moet men dan verwachten van onze stads

scholen, waar kinderen, die in volslagen goddeloosheid zijn

opgevoed op eene bank zitten, met anderen , die opgevoed in

de vI‘eeze des Heeren , onschuldig, geen kwaad vermoedend

derwaarts komen , om als ontzenuwde wellustelingen na

eenigen tijd dezelve te verlaten? — En doen de ouders in

dit geval niet beter, — neen, is het niet dure verpligting,

hunne kinderen van zulke scholen altehouden? Nog eens:

belooft‘ en schenkt de Regering belooning aan allen die de

koepokinenting bevorderen -—- hoe veel te meer moest zij

de ouders in staat stellen, hunne kinderen op scholen te

kunnen plaatsen, waar scheiding en zuivering en opzígt

en derhalve tegenwerking en verhoeding van dit kwaad mo

gelijk is? -—- Men geeft hoog op van verlichting en beschaving

des volks en men pakt eene menigte kinderen met geweld

opeen , om het eene door het andere te bederven. Wanneer

ook de behoefte aan een op godsdienst gegrond onderwijs

geene meerdere vrijheid van onderwijs cischtte , de zedelijkheid

vordert dezelve gebiedend en eene regering , die ze tegenwerkt om

eene heerschzucbtige partij te voldoen, laadt eene schrikke

lijke verantwoording op zich! Vert.

S 123.

\ Vervolg.

1. Deze en dergelijke aanleidingen moeten derhalve

verwijderd, of zoo dit onmogelijk mogt zijn, ten min

ste zoo veel mogelijk onschadelijk gemaakt worden.
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Den grootsten vijand draagt intusschen de mensch‘

in zich zelven met zich rond, en zoo aan’ dezen

geen krachtige weerstand wordt geboden , is de on

schuld onherstelbaar verloren. Tot deze weerstands—

middelen behooren vooral:

a. Verstandige harding des ligchaams, gewoonte aan

matigheid en voortgezette oefeningen in lijden en in

ontberingen.

b. Aanhoudende werkzaamheid, door welke hoofd

en hart behoorlijk ‘worden bezig gehouden en op be

tamelijke zaken gevestigd, al waren het ook slechts

Îlpeàen. Er is niets gevaarlijker dan trage werkeloos—

ei .

c. Men zorge voor eene zuivere, het gemoed ver

heflende verbinding van denkbeelden.

d. Vooral, en dit is het krachtigste middel, —

vroeg opgewekte en zorgvuldig aangekweekte kinder

lijke godvruchtigheid. Men drukke het kind gedurig

het groote woord op het harte: »kind.' God ziet

u overal! noch de duisternis des nachts, noch de

eenzaamheid kunnen u voor zijn alziende oog verber

gen; Hij doorgrondt harten en nieren en weet uwe

geheimste gedachten, enz. Eene godvruchtige veree-

ring der H. Maagd, van den H. Aloijsius, van den

H. Engel bewaarder; -— gedurige oefening des gebeds

herhaald gebruik der H. sacramenten kunnen niet

genoeg worden aanbevolen." —

e. Eindelijk zorge men voor de bewaring des

schaamte-gevoels. Het is van groot belang dat de

kinderen reeds vroegtijdig alle noodelooze aanrakingen

en ontblootingen als iets onbetamelijks leeren beschou-

wen, en dat ook van anderen hun teeder gevoel

zoo veel mogelijk gespaard worde. Alles, iwat met

de christelijke eerbaarheid in strijd is, worde steeds

als schandelijk en walgelijk voorgesteld, als iets waar

over men zich moet schamen, zoo de lieve ouders

het wisten. Bij meer gevordenden leeftijd, leere men

den jongeling, door de uitspraken, vooral der‘ H.

Schrift, het afschuwelijke en het zondige der on
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bewaarde onschuld aan , en hij leere zijn ligchaam

geheiligd door de H. Communie, als lidmaat van J. C

als tempel des H. Geestes, hoogachten, opdat hij het

nimmer ontwjde. Men houde hem tevens de rampza

lige gevolgen voor, die het involgen van onzuivere

lusten gestaag vergezellen.

In onze dagen ontbreekt het helaas! ook op‚ het platte

land niet aan verleiders, die deze ondeugd verschoonen en

dezelve als onbeduidend of ten minste als iets zeer vergeefe

-lijks voorstellen. En, ach! boe ligt laat zich het jeugdig

gemoed bedriegen, vooral in zaken , die de zinnen vleijen?

Het is daarom te noodzakelijker dat de jeugd uit de god

delijke openbaring over de schandelijkheid en het onvoorwaar

delijk verbod der onzuiverheid onderwezen worde. Hiertoe

komen vooral de volgende schrifluurplaatsen in aanmerking:

» Weet gij niet, dat gij een tempel Gods zijt en dat Gods

geest in u woont? —— Wie echter Gods tempel schendt —

dien zal God ‘verdelgen. Want zijn tempel is heilig enzijt die tempel.” I Kor. III, 16. nMisleidt u niet! Noch

hoereerders, noch echthreekers, noch zij die met huns gelij

ken onzuiverheid bedrijven, zullen het rijk Gods bezitten."

I Kor. VI, 9 en volg. nHoererij en alle soorten van on

‘ tucht moeten onder n ——- als Heiligen —- zelfs niet genoemd

worden . . . . want weet en neemt het ter harte, dat hoereei

ders en onluchtigen geen deel zullen hebben aan het rijk

van God en Christus. — Niemand misleide u, met ijdele

woorden want om deze zaken komt Gods toorn over de kin

deren des ongeloofs.” Eph. V, 3 en v.

‚ 2. Wanneer echter de jonge mensch, hetzj uit

gebrek aan ouderlijk opzigt, hetzij ondanks hetzelve,

zich aan deze ondeugd mogt schuldig maken, dan

is het eene dringende pligt, het kwaad zoo spoedig

mogelijk te ontdekken om het vervolgens met alle

kracht tegen te werken. Doch reeds de ontdekking

is zeer moejelijk, omdat deze ondeugd meer dan

eenige andere het licht schuwt en zich voor alle

nasporing weet te verbergen. Niets {is moeijelijker

dan de onanie te ontdekken, wijl hier de ongeluk
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kige zijn eigen verleider is en zich zelven ten werk

tuig bezigt zjner schandelijke lusten. Het is derhalve

belangrijk over de ontdekking van dit kwaad eenige

woorden te zeggen

g 124.

Vervolg.

De gruwel der verwoesting aan de Heilige plaats,

in den helaas! ontwjden tempel des H. Geestes zal

zich ten minste aan het meer geoefende oog des scherp?

zinnigeu opvoeders niet lang kunnen verbergen:

Als voornaamste kenmerken der geheime zonden wor

den opgegeven:

a. Een bleek geele kleur , met waterige of drooge

en ingevallen oogen; alsmede zigtbaar verzwakking

des ligchaams: — de geheime wellusteling vermoeìt

zich bj de geringste beweging, zweet bj den min

sten arbeid, zijne pols wordt klein en snel en de

jeugdige schoonheid verliest hj voor den tijd; hij

krjgt een oudachtig uitzigt.

b. Wanneer overigens gezonde knapen en meisjes

op eens hunne vroegere opgeruimdheid verliezen ,

ook als ze menschenschuw worden en niemand in

’t aangezigt durven zien; — wanneer ze zich van

gemeenschappelijke vermakelijkheden en spelen terug

trekken , de eenzaamheid zoeken en verlegen worden,

als iemand tot hen komt; als zij lang vertoeven

bij het verrigten van natuurlijke behoeften, enz. ,

dan mag men hen wel van naderbij gadeslaan,

want deze teekenen verraden het kwaad. —

c. Opvallende verstrooijing des geesles, zwakheid

van geheugen en voortdurende ongeschiktheid tot

ernstige bezigheden. — Het is ook een kwaad teeken,

als ze zoo geheel diep zitten te denken, hunne oogen

strak op een voorwerp vestigen, en hunne handen

gedurig verborgen houden.

2. Men mag zich echter op deze teekenen niet’
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te veel verlaten. Menschen van eene sterke ligchaams

gesteldheid kunnen soms jaren lang aan dit kwaad

zijn overgegeven, zonder uiterlijk eenig spoor van

hetzelve te verraden, terwijl de aangeduide kenmer

ken ook bij andere ongesteldheden der kinderen

voorkomen. Eene naauwkeurige beschouwing van het

linnengoed is veel zekerder en vooral de belijdenis

van het kind zelf. Het zal eenen wijzen opvoeder

niet veel moeite kosten om in twijfeling de geheele

waarheid te ontdekken, zoo hij, gelijk Ja'i's bemerkt,

medelijdend, vertrouwvol en liefderijk met het kind

omgaat. Wanneer niet aanstonds dit kwaad als

eene gruwelijke zonde, maar meer als een ongeluk

voorstelt, hetwelk ook de beste en onschuldigste

kinderen kan overkomen; wanneer hij daarenbo

ven de grootste schuld toekent aan den verlei

der, en, als hij nu tevens zijne hulp ter uitroei

jing van dit kwaad belooft, tegelijk met nadruk

op de afschrikkelijke gevolgen wjzende, welke deze

geheime zonde na zich sleept, dan zal het kind,

diep geroerd, zonder aarzelen, de waarheid zeggen,

Wanneer men derhalve teregt een kind verdenkt,

dan moeten, naar omstandigheden, vader, moeder

of de opvoeder het onder vier oogen nemen, het

op vertrouwelijken en medelijdenden toon verhalen,

hoe vele alles beloovende jonge lieden zich vaak,

zonder het zelven te weten , door zekere geheime

zonden, ellendig maken, en hoe gemakkelijk zij

zouden kunnen gered worden, bijaldien zij hunnen

ongelukkigen toestand wilden ontdekken, enz. Dan

voege men er, terwjl men het kind met vasten

blik aanziet, bij, dat men ook te zijnen opzigte

bezorgdheid koestert, en nu zal uit zjn luide

of stille antwoord voldoende den menschenkenner

blijken, of het kind al dan niet schuldig is. —

3. Veel moeijelijker is de genezing, vooral als

de gewoonte reeds tot zekere behoefte, tot eene

tweede natuur is overgegaan. Men moet evenwel

niet wanhopen; een ernstige wil , door Gods genade
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versterkt, kan over alles zegevieren. De opvoeder

moet hier alles aanwenden , wat S 120 en 121 over

zjne werkzaamheid bij de bekering in ’t algemeen is

gezegd.

a. Hij brenge den ongelukkige tot inzigt zijns

beklagenswaardigen toestands. Misschien wist hij tot

dusverre niet, hoe schandelijk en hoe rampzalig de

daad is, welke hij in ïgeheim pleegde, en welligt

zal hij verschrikt voor zich zelven terugdeinzen, nu

zjne oogen geopend zjn.

b- Om hem tot verandering van denkwjze te bren

-gen , toone men hem uit de H. Schrift de afschuwe

lijkheid dezer zonde aan en om den indruk sterker

te maken , stelle men hem de gevolgen voor, die de

zelve èn hier èn veel meer nog in de Eeuwigheid

na zich sleept. Zoo zich reeds eenige gevolgen naar

geest of ligchaam geopenbaard hebben , verzuime men

niet, hem daarop opmerkzaam te maken- Men make

ook gebruik van de zucht naar eer, door dezelve te

prikkelen: » Zie, zoo kan men hem zeggen: zie,

de menschen kunnen het spoedig aan u zien , dat

gĳ dit kwaad bedrĳft , enz.” Jaïs raadt zelfs aan,

om meisjes de spiegel voor te houden, opdat zij op

het zien van het verwelkt gelaat voor zich zelven als ‘

het ware mogen verschrikken.

c. Men moedige den geroerden jeugdigen zondaar

aan, om zijn ganschen rampzaligen toestand, zonder

eenige verbloeming , zjnen biechtvader open te leggen

en zoodoende zjn geweten, welligt reeds sinds lange

zwaar gedrukt, te ontlasten en zich met God te ver

zoenen.

4. Ten einde eindelijk zijne verbetering te verlig

ten, trachte men van alle middelen gebruik te ma

ken, die vroeger ter verhoeding van geheime

zonden hebben aanbevolen. Vooral worde de naaste

gelegenheid of aanleiding verwijderd. Men spore deze

op — hetzij personen , boeken , platen, beelden, le

digang, slapeloos verwijlen in het bed: — wat het ook

zj — die gelegenheid of aanleiding worde het alle!-



—286—

eerst verwijderd. — Toont nu de rouwmoedige te

vens den ernstigen wil van zich te beteren en de

daartoe geschikte middelen te willen bezigen, dan

boezeme men hem bij voortduring moed in; men leere

hem, hoe hij de opwellende neigingen moet bestrij

den , en, hoemeer zijne zedelijke herstelling vordert,

des te meer moet men hem aanmoedigen. Zoo wel

het zoete bewustzijn, verbonden met zelfoverwin

ning, als ook de bemoedigende blik zijner ouders moe

ten hem doen ondervinden en gevoelen, hoe troost

vol het is, wederom met vertrouwen in de we

reld en tot God te durven opzien- — Mogt even

wel de jeugdige zondaar zoo diep zijn weggezon

ken, dat godsdienstige en zedelijke beweeggronden

niets meer op hem vermogen, dan moeten voorzeker

ook ligchamelijke strafTen beproefd worden.

Zeer dikwerf moet ook geneeskundige hulp worden inge

roepen , vooral, wanneer de zelfbevlekking niet zoo zeer uit

eenen verkeerden wil, als wel uit een zwak en verzwakt of

toch gebrekkig organisme voortkomt. ‚— Er zijn in lateren

tijd vele geschriften over deze stof uitgegeven, welke wij ech

ter niet onvoorwaardelijk durven aanraden. — Velen raden

aan om de jongelingen met het kwaad bekend te maken,

hetgeen ons echter geheel verkeerd voorkomt. Eene hartelij

ke , — gedurig herhaalde, ernstige waarschuwing voor alles ,

wat met de kuisehheid strijdig is, gevoegd bij de Biecht,

die in dit opzigt meer goed doet, dan al het overige, is vol

doende, en levert de nadeelen niet op, die met de bekend

making der zonde verbonden zijn. Men leze overigens de

schoone werken van Hirscher, in ’smans Christliche moral,

alsmede die van A. M. Vering, Pastorale geneeskunde;

Salzmann, Ueber die heímlichen siinden der jagend ,‘ P.

Aegídius Jaìis, Das wichtige‘ fur Aeltern, u. s. ‘w. —

Den zielzorger zij ook aanbevolen de „Instructío practica

confessariz’ a F. X. Zemzer, Viemuz‚’ 1836, p. 352. Vert.



HOE MÜET ER OP DEN LEERLING GEWERKT WORDEN,

OPDAT HIJ, BIJ ZIJNE INTREDE IN DE WERELD,

ZELF AAN ZIJNE VERDERE ONTWIKKELING EN

VORMING TRACHTE WERKZAAM TE ZIJN.

g 12a.

Voorwaarden der zeĳoìztwikkeling.

1. S 27 maakten wij alreede de opmerking , dat de

opvoeding niet op eens ophouden, maar zich van lie

verlede en als ongemerkt terugtrekken moet, -— naar

mate namelijk de kweekeling in zelfstandigheid en vast

heid des karakters toeneemt. Evenmin als de mensch

op eens, wat het ligchamelijke betreft, op eigen voe

ten leert staan en loopen , zoo min ook in een zede

lijk opzigt. Niets is gevaarlijker, dan wanneer de op

groeijende jongeling, tot dus verre van alle vrjheid

beroofd, zorgvuldig bewaakt en vaak door geweld en

door vreeze van alles afgehouden , nu op eens aan zich

zelven overgelaten wordt. Hoe kan men verwachten ,

dat een zoodanige zich redelijk in zjne nieuwe ge-

steldheid gedragen en geen misbruik zijner vrijheid

maken zal? — Zijn jeugdig leven is gelijk aan den

brak op de jagt, die hoemeer hij vroeger ingehouden

werd, des te woedender voortholt , als de lijn wordt

losgelaten. ‘

2. Dewijl de kweekeling nu met de jaren in wijsheid

toeneemt, moet hij ook zich zelven leeren leiden —

moet zelfstandig worden- Te dien einde, worden de

volgende voorwaarden gevorderd:

a. Moet hen zijne eeuwige bestemming levendig

voor den geest zweven, zoodat de verhevene, inhoud

rijke gedachte: » ik ben voor de eeuwigheid bestemd,

en hetgeen ik hier zaaije, dat zal ik ginds oogsten,”

hem onvergetelijk worde! Trouwens, hoe zoudehet,

hij deze gedachte, hem ooit aan vastberaden wil
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kunnen ontbreken, om al hetgeen te versmaden,

wat hem van zijne bestemming zoude kunnen ver—

wijderen en, vóór alles, het rijk Gods te zoeken.

6. Dat hij, ingewijd in den heiligen strijd der

zelfverloochening de overwinning over de lagere drif

ten niet slechts als mogelijk beschouwe; maar dat

hij ook, door werkelijke oefeningen, zich de zege

reeds eigen gemaakt hebbe. -"

e. Zijn verstand moet van de waarheid der gods

dienst overtuigd en zjn hart van hare kracht en

haren weldadigen invloed geheel doordrongen zijn.

Hoemeer hierdoor in ‘sjongelings karakter eenheid

en harmonie gebragt is, des te moediger zal hij

streven om datgene te worden, wat hij zijn moet,—

waartoe de dringenste beweeggronden hem nopen en,

te welken einde, ook de Godsdienst hem zoo vele,

waarlijk goddelijke versterkingsmiddelen aanbiedt.

» Wat zal ons dan scheiden van de liefde van Chris

tus? Lijden? of droefheid of naaktheid, vervolging of

het zwaard? Maar over dit alles zijn wij zegevierende,

om Hem, die ons bemind heeft. Want ik ben zeker,

dat dood noch leven, het tegenwoordige, noch het toe

komende, — magt, hoogheid noch diepte, noch eenig an

der sehepsel ons scheiden kunnen van de liefde Gods,

die is in Jezus Christus — onzen Heer.” Bom. VIII. 35.

O! mogt dergelijke geestdrift elken jongeling, iedere jonge

dochter, niet slechts bij hunne intrede ‘in de wereld;

maar gedurende al hunne levensdagen bezielen! —

S 126.

Bĳzondere herinneringen.

Wanneer de opvoeding ook goed geslaagd is’,

heeft toch de jongeling, wanneer zjn bewaarengel—de

opvoeding hem verlaat, behoefte aan waarschuwingen

en herinneringen, die hij als een ouderlijk geschenk

met heiligen eerbied bewaren en met zich nemen

moest. Gevaarlijk trouwens en glad zijn de wegen,

Welke hij nu aan zich zelven overgelaten, gaat be
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wandelen. »Drie dingen , zegt de H. Schrift-, zjn

er, die ‚ik moejelijk, en een vierde, ’twelk ik

in ’tgeheel niet berekenen kan: den weg des ade

laars ten Hemel, den weg der slang in de kloven

der rots, den weg van een schip op de hooge zee,

en den weg des mans in de dagen zijner jonge

lingsehap.” Spreuk XXX. 18. De herinneringen,

waarvan hier sprake is, moeten, deels naar des

kweekelings eigenaardige gesteldheid, deels naar de

gevaren en de omstandigheden, in welke hij weldra

verkeeren zal, worden berekend. Inzonderheid echter

drukke men hem, bij deze gelegenheid warm op

het harte het volgende:

Men waarschuwe hem tegen:

a. Onvoorzigtigen omgang en overhaaste verbindin

gen. De beste en openhartigste zielen voelen het meest

behoefte om zich met anderen te verbinden , en in ver

trouwvolle vereeniging des harten met hen hand aan

hand het levenspad te bewandelen. Gelukkig is de

jongeling, wanneer hem een waarlijk edele vriend,

gelijk eens den jeugdigen Gregorius van Nazianze,

zjn Basilius — ten deele valt 1). Doch wie weet

1) Beiden: Basilius en Gregorius waren uit aanzienlijke geslachten

voortgesproten, beiden waren met de schoonste gaven der natuur uitge

rust —- en waren te hunner vorming, te Athene aangekomen. Roe

rend is de schets, die Gregorius in zijnen hoogen ouderdom nog van

deze vriendschap ontwierp. O gelukkig Athene, zegt hij, bron mijns

geluks! ik begaf mij derwaarts om kundigheden te vergaderen en ik vond

daar den kostbaarsten aller schatten -— eenen teederen en getrouwen

vriend. — Beiden streefden wij met gelijken ijver naar de Wetenschap

een onderwerp , ‘t welk zoo zeer geschikt is om het gevoel van nijd en

ijverzucht op te wekken , en evenwel bleven wij vrij van deze fijne en

booze hartstogt. Wij ondervonden en toonden niets anders, dan eenen

wederzijdschen, edelen naijver. Ieder onzer was meer voor den roem

des vriends , dan voor eigen’ roem bezorgd; de een poogde den anderen

niet te overtreffen, maar hem den voorrang interuimen en hem nate

volgen. — Onze eenige studie en ons eenige doel was de deugd! Wij

trachtten onze vriendschap eeuwige voortduring te verschaffen, door ons

tot eene gelukzalige eeuwigheid voor te bereiden en ons hort van de

liefde tot het aardsche steeds meer los te rukken. Te dien einde, na

men wj Gods woord tot onzen Gids. Wij strekten elkander tot leeraar

en opziender, door ons wederkeerig tot godsdienstigheid nntemoedigen,

en , wanneer de uitdrukking niet den schijn ‘verraadde van ijdelheid,

19
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niet, hoe gevaarlijk het zj, vriendschappelijken om

gang ‘iaantegaan , zonder behoorlijke voorzigtigheid!

Hoevele aanvankelijk alles belovende jongelingen

hebben daardoor geld , eer , vordering in de weten

schap, zedelijkheid en zelfs hunne godsdienstige

overtuiging verloren! — Hoe noodlottig in ’t bijzon

der ontijdige vertrouwelijkheid met personen van een

ander geslacht is, — behoeft geen betoog. Hoe ligt

wordt daar het tot dusverre onschuldige hart strikken

gespannen , uit welke het zich niet wederom kan los

winden? Of , zoo dit ook geschieden mogt, dan

plegen toch ‘dergelijke, zonder redelijk uitzigt, en uit

enkel zinnelijkheid aangehouden vriendschappen, zeer

droevige gevolgen na zich te slepen. Zoo de noodza

kelijkheid zich mogtopenbaren van ook den jonge

ling voor geheime genootschappen — a negotio per

ambulante in tenebris — te waarschuwen , zal het

voorzeker den opvoeder aan geene beweeggronden n1an

gelen, ten einde hem diepe verachting inteboezemen

voor elke geheime verbroedering, die den afkeur,

dien zij verdient, zelve erkent, door dien zij het niet

‚durft wagen, openlijk ten voorschijn te treden.

b. Voor slechte lectuur‘ Terwijl in onze dagen,

op letterkundigen bodem , zoo vele giftplanten worden

zoo zoude ik kunnen zeggen, dat de een den anderen de plaats van

een’ regel bekleedde, om het ware van het valsche en het goed van

het kwaad te onderscheiden. pleegden geenen omgang met diege

nen onzer medescholieren, welke driest, losbandig, en onzedeljk wa

ren, en wij bezochten slechts diegenen, welke, door hun stil, wijs

gedrag, ons ondersteunen en ons in het goede voornemen, ‘twelk wij

gevormd hadden, konden verder helpen, wel wetende, dat slechte

voorbeelden even als besmettelijke ziekten werken, en zich ligt aan

anderen mededeelen. Wij hadden het geluk, in deze bedorvene stad,

eenigermale te gelijken op die rivier, welke, geljk de dichters verba

len , ook midden in de bittere zee haar water zoet behoudt, of op die

dieren, welke midden in het vuur onaangetast bljven. kenden te

Athene slechts twee wegen, —- eenen , die ons ter kerke en naar die

leeraars voerde, welke ons aldaar onderwezen , en den anderen, die

ons ter schole en naar de leeraars der wetenschappen geleide.-— Ande

re wegen, die tot wereldsche vermaken, naar de schouwburgen, naar

de gezelschappen, naar smul- en drinkpartjen kenden wij niet." Men

vergl. nDns lehen der Väter und lllärtijzer von Butler, am 9 lllai. —-
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gekweekt, moet de jonge mensch geen onbekend boek

lezen, zonder vooraf eenen ervaren’ en naauwgezet

ten vriend daarover geraadpleegd te hebben. —

c. Voor lediggang en voor gevaarlijke uitspanningen,

inzonderheid voor danspartjen. Daar trouwens de

danssen zich meer en meer van de wetten der chris

telijke ingetogenheid verwijderen, zoo zal men, ge

lijk Sailer zegt, weldra met groote letters boven de

deur van zulke vergaderplaatsen moeten schrijven!

Terug! wie nog bloozen kan, verwĳdere zich! —

Dit zelfde geldt van de Schouwburgen. Wie‘ prijs

stelt op zedigheid en deugd, kome er niet binnen!

d. Voor blinde zucht tot navolging. Het is wel

waar, dat‘ de mensch , vooral de jongeling, niet den

zonderling moet uithangen; maar dat hij zich moet

leeren schikken naar het verstandig meerendeel van

hen , die hem in jaren en in stand gelijk zijn; doch

dit is slechts dan van toepassing , als godsdienst, rede ‘

en geweten zich hiertegen niet verzetten. Mogt dit

het geval zjn, dan stelle hij zich Mozes ten voor

heelde , die , toen hĳ groot was geworden , wezger

de zoon van Pharao’s dochter genoemd te worden ,

dewĳl hĳ liever met Gods volk verdrukking lĳden

wilde, dan tĳdelĳk genot der zonde genieten, de

versmading van Christus grooteren njkdom reke

nende , dan de schatten der Egyjotenaren. Heb. XI.24.

2. De opvoeder make den kweekeling, bj zjne in

trede in de wereld, met de voornaamste middelen

bekend , door welke hij zjnen godsdienstigen geest le

vendig houden en voeden moet. Vooral spore hij hem

met liefdevollen aandrang aan:

a. tot een ijverig gebruik van godsdienstige oefe

ningen, tot het overwegen van godsdienstige waarhe

den 1), tot hartelijk en veel bidden, tot het gedurig

1) Kon men elk’ jong’ mensch , bij zjne intrede in de wereld, de

gewoonte mede geven, van ‘s morgens een kwartier uurs aan de aan

dachtige lezing van de Navolging ‘van Christus, van de Eeuwige

waarheden van den II. Liguori of eenig ander ascetisch werk te he

sleden, — dan ware er voor hem weinig te vreezen. Men zoude hem

in alle gevallen hiermede de grootste dienst bewijzen. Vert.
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ontvangen der H. Sacramenten. — Verre zj het van

hem, zich over de H. Godsdienst, hare geheimen ,

gebruiken en voorschriften te schamen! Met Petrus ,

moet hj zeggen: » Heer! tot wien zouden wĳ

gaan? alleen hebt de woorden des eeuwigen

levens.” Joh. VI. 69.

b. Tot den omgang met waarlijk goede en edel’

aardige mensehen; niet slechts met de levenden, maar

ook met hen , die reeds tot eene betere wereld zijn

overgegaan, wier geest uit hunne geschriften ons nog

zoo nadrukvol toespreekt. Gelijk uw omgang en uw

geliefkoosde lectuur is, zoo ook zult gij zelf zjn. —

3. Wij eindigen dit gedeelte met eenige zinnen uit

de schoone vermaking van Stolberg aan zijne zonen

en dochters: — » wandelen over graven, en wij

bedenken niet, dat zich onder het stof , hetwelk ach

ter onze schreden opstuift, ook stoffe bevindt, ‚wat

eertijds bezield was , en dat de zielen, welke het be

kleedde , den beslissenden stap gedaan hebben. —Toen

zij het aardsch hulsel aflegden , vernamen zj allen de

uitspraak der waarheid, en naar gelang die uitspraak

luidde , gingen zij allen ginds of derwaarts. Weldra,

mijne lieve kinderen! zullen ook wj den beslissenden

stap gedaan hebben. Dan ook vernemen wij de uit

spraak der waarheid , en ook dan gaan wij, naar ge

lang zij luidt, onzen weg links of regts. Dan staat

de keus niet meer in onze magt.”

» Ik bid en bezweer u deswege , mijne lieve kinde

ren! bij het geduchte oordeel Gods en bij Gods ont

fermingen door zijnen Zoon , neemt het nu ter harte ,

wat alleen der behartiging waardig is het het eene

noodzakelĳke! — Kiest het goede deel.” —

» Verloochent de wereld , wier nietige vreugde zelfs

aardsche wijsheid leert verachten. Verloochent de we

reld , welke Jezus Christus verloochent en belijdt Hem

voor de mensehen , opdat Hij ook eens u als de zj

nen erkenne voor zijnen Hemelschen Vader. Neemt u

in acht voor valsche schaamte, welke bloost over het
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heilige. — Zij is roest der ziele; zij is rampzalige

laagheid!”

» Wanneer eens de Gekruisigde komen zal in zijne

heerlijkheid , omringd van alle heilige Engelen; wan

neer Hij zal gezeteld zjn op den troon zijner glorie,

en alle volken der wereld voor Hem zullen vergaderd

zijn , hoe zal hij zich dan schamen , die zich hier op aarde

over Hem schaamde , die Hem verloochende , Hem

lasterde — Hem , die God is over alles , gezegend en

geprezen in eeuwigheid! — Hoe zal de zoodanige tot

de bergen roepen: » Valt op ons.’ en tot de heuve

len: Bedekt ons! O , mijne lieve kinderen! belijdt

hem open en vrij, met den mond , voor de ooren der

wereld! — Belijdt Hem met edelefierheid voor de

oogen der wereld, door uwen wandel, en laat uw

licht schijnen voor de menschen! Belijdt Hem in uw

binneste door liefdevolle gehoorzaamheid , door waak

zaamheid, door levendige vrees! Verhoovaardigt u

niet in uw harte over des naasten val, want gij zijt

hem gelijk, zwak en gebrekkig van natuur, gelijk

hij! — Geen doelwit der deugd schijne u evenwel te

hoog geplaatst. Elias was mensch, gelijk wij, en de

God van Elias is ook onze God! --— Dat uwe handen

niet slap worden; dat uwe oogen niet slaperig zijn!—

Dat gij alles vermoget, door Hem, die ons sterk’

maakt, Christus!” Geschichte der Beligion J. C. I.

B. XXIX en v. —

Voor jongelingen, die zich aan Hoogescholen bevinden

is zeer aanbevelenswaardig: n Abschiedsworte eines christ.

vaters, enz. ‘van W. J. Emmerich. Augsburg 1825.

Schoon is ook Stolhergs brief aan zijn’ twintig-jarigen

zoon, toen deze den krijgsdienst iutrad, te vinden in het’.

verdienstelijk Maandschrift: De ‘Godsdienstvriend: Bijdragen

V stukje 1824. bladz. 375. Üm de jeugd voor ongeloof en

onverschilligheid te bewaren, verdient aanbevolen te worden

de » Conferences vanMonE Fraijasinous en het bekende werk

van den Abbé Aijmé. -—

—G|Q.-—
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OVER HET ONDERWIJS.

-Q-Ëvâêe-

5 121.

- Inleiding.

1. Tot nu toe spraken wj over de formeele vor

ming-, door welke de in den mensch sluimerende

vermogens opgewekt, ontwikkeld en zoo geleid moe

ten worden, dat allen ter bereiking van zjne ware

bestemming voor tijd en eeuwigheid overeenstemmend

medewerken. Doch de opvoeding moet ook den ont

wakenden geest al die kundigheden mededeelen, die

hij voor -zich zelven, en in betrekking tot zijn be

roep noodig heeft, of die hem ten minste waarlijk

nuttig zijn. Dit gedeelte der opvoeding noemden wij

reeds S 51. de materiëele vorming, of het onder

wijs. —

2- Ook deze vorming is zeer belangrijk. Daardoor

‘ wordt niet alleen ‘s menschen geest, de tempel der

Godheid , met tallooze kundigheden , als zoovele af

beeldingen der zinnelijke en bovenzmnelijke wereld,

versierd; maar zij staat ook met de eisschen onzer

godsdienst en‚ van ons geweten in een onscheidbaar

verband. Het is waar, de mensch doet soms veel

tegen beter weten aan; doch hoe beter onderwe

zen is over zijne bestemming, — hoe helderder hij

den weg erkent, die derwaarts voert, des te meer
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zal hij zich aangespoord gevoelen, ‚ om denzelven in

te slaan. En , wat zal men verwachten van hen, die

nog in de duisternis en de schaduw des doods geze

ten zijn; voor wier oogen de werelden hare gebeur

tenissen als ijdele droombeelden voorbj zweven , zon

der te weten , van waar, en waartoe zj zelven en al

die dingen bestaan!

3. In onze dagen , werd het onderwijs door sommi

gen deswege overvloedig geacht, ja zelfs schadelijk ge

oordeeld , omdat het veel beter is, dat men de jonge

mensch zelf , al wat wetenswaardig is, laat vinden , dan

dat het hem wordt aangetoond. Doch dit vinden door

zich zelven is ten opzigte van vele kundigheden on

mogelijk, en is bij vele anderen met grootemoeijelijk

heden verbonden. Trouwens, van de allerbelangrijk

ste en noodzakelijkste waarheden staat geschreven:

» Hoe zullen zj Hem aanroepen, in Wien zij niet ge

looven? Hoe zullen zij echter in Hem gelooven , van

Wien zij niets gehoord hebben? Hoe zullen zij ech

ter hooren, wanneer niemand hun de waarheid ver

kondigt? Zoo komt derhalve het geloof uit het ge

hoor.” Bom- X. 14 en v. Dan, ook ten opzigte dier

waarheden, welke de mensch door eigen onderzoek

kan vinden, ware de ter zijde stelling van het onder

‚ wijs onverstand , want hoe zeldzaam treft men knapen

en jongelingen van zulke uitstekende geestvermogens

aan en van zulk eene onvermoeide vlijt, dat zj alle

uitwendige hulp zonden kunnen ontberen? Welke

ruimte zonde in bloot gewone hoofden en vooral bij

zwakkeren onaangevuld blijven? De vorming is zelfs

bij uitstekende vernuften met vele moeijelijkheden ge

paard en gaat langzaam voorwaarts. Zulke menschen

komen eerst na vele omwegen tot het digt bij hen ge

legen doelwit; bezitten doorgaans zeer beperkte ken

nis en verraden meestal door eenzijdigheid , stijfhoof

digheid en geleerde pedanterie. Zoo men hiertegen

aanvoert, dat door het onderwijs de oorspronkelijkheid

verloren gaat en een blind aannemen van de meeni

gen van anderen hiervoor in de plaats komt, treft dit
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verwijt niet zoo zeer het onderwijs zelf, als wel de

ondoelmatige wijze, op welke het wordt gegeven. Zie

Milde 1. B. g 125.

4. De leer over het onderwijs wordt verdeeld in de

deductiek en methodiek, gene houdt zich bezig met

de algemeene grondregelen over stoffelijke vorming des

geestes , terwijl de methodiek de toepassing derzelve op

afzonderlijke voorwerpen leert. Dewijl ons bestek niet

gedoogt , ook de methodiek en de katechetiek in de

ze opvoedingsleer te verhandelen , zoo zullen wij ons

hier alleen tot de ontwikkeling der algemeene, dedac

tische grondregelen bepalen en wel

a. over keuze der voorwerpen van onderwijs; —

b. over den vorm van het onderwijs;

c. over de voornaamste middelen ter verdere zelf

vorming der leerlingen.

-Q0»

EERSTE ROOFDSTUK ‚

KEUS DER LEERSTOF.

S 128.

Üntkennende voorschriften.

1. De keus der leerstof is in geenen deele van de

willekeur des opvoeders afhankelijk; maar moet door

den hoofregel van alle ware opvoeding bepaald wor

den, — dat, namelijk de jonge mensch zoodanig moet

opgeleid worden, dat hij zjne, hem , door God ,aange

wezene bestemming kunne bereiken. Dan , maar al te

vaak, wordt deze stelling uit het oog verloren. Menig

onderwijzer zoekt meer zijn eigenbelang, dan het wel
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zjn der leerlingen. Hij beschouwt dit zoo belangrijk

werk als enkel broodwinning , en poogt zich hetzelve

zoo gemakkelijk mogelijk te maken of tracht alleen

bj openbare examens te schitteren en ijdel opzien te

maken. De ouders zjn zelven vaak aardsch-gezind,

bekreunen zich met alles en vergeten het eenig nood

zakelijke. Beschouwen dezen hoofdregel in een ont

kennend opzigt, in zooverre hij ons zegt, wat wij

niet onderwijzen moeten.

2. ’s Menschen geest is bestemd om de waarheid te

kennen en te bevatten- De opvoeder zorge dientenge

volge , dat hij zijne leerlingen niet opzettelĳk bedrie

ge , en hun dwalingen leere- Want de leugen is on

voorwaardelijk verboden, en kan derhalve onder geen

voorwendsel en door geen , hoe schoonschijnend doel

ook , geregtvaardigd worden. — Het doel heiligt de

middelen ‘niet. En , hoe schadelijk is het niet, wan

neer de kweekeling in latere jaren ontwaart , dat hij

door ouders en meesters misleid werd. Gemakkelijk

toch zal ook daardoor, hetgeen men hem waars e

leerd heeft van deszelfs steun beroofd worden. liËen

kan en mag aan kinderen voorzeker niet alles, wat

waar is , zeggen of uitleggen , daartoe is hun leeftijd

nog onrijp en veel zoude hun eerder schadelijk , dan

voordeelig zijn. Doch er is een groot verschil, ‘tus

schen eene wijze verzwijging van het ware, en tus

schen opzettelijk in dwaling te voeren. De opvoeder

zwijge of geheel over zulke dingen , welke de kinde

ren nog niet mogen weten , of zoo hj ze aan moet

roeren , dan loope hij er snel over heen , en mogten

de leerlingen nadere uitlegging vragen, dan antwoord

de hij, dat ze deze zaak nog niet begrijpen kunnen

of hj poge door eene behendige wending , door een

‚ verhaal, een voorbeeld — hunne opmerkzaamheid af

leiding te geven.

Ûm dezelfde reden, poge de opvoeder te verhinderen,

dat anderen het kind misleiden en in dwaling voeren, in

zonderheid ten opzigte van gewigtige zaken, b.v. van gods

dienstige waarheden, van op den mensch rustende verpligtin
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gen , van redelijke zorg voor de gezondheid , enz. Hier om-

trent is ook groote voorzigtigheid noodig ten opzigte der

menschen, met welke de kinderen omgaan, zoo wel als

ten opzigte der lectuur. Bijgeloovige boeken, en de zulke,

welke de dwaling onder een schoon vernis voorstellen, die

den jeugdigen geest door bedriegelijke sluitredenen , en door

de voorstelling van verdraaide daadzaken kunstig omweven ,

of, hetgeen nog’ gevaarlijker is, het hart door bekoorlijke

schildering ‘van zingenot, en door het kwaad verschoonbaar

voortestellen, vergiftigen. Het is maar al te waar, wat

Oberrauch zegt, dat godsdienstige en zedelijke dwalingen in

Ìsmenschen hart eenen geheimen bondgenoot vinden , en dat

zij deswege altoos alvorens bemind worden, eer zij geloofd

worden. Error diligitur cítíus , quam credatur. Om die

reden, heeft b.v. Voltaire, ondanks zijne erbarmelijke opper

vlakkigheid, alleen door het misbruik van zijn vernuft, aan

de goede zaak meer schade toegebragt, dan alle andere

vijanden des geloofs, die de godsdienst met gronden tracht

ten te bestrijden. Zoo ooit, dan is het van zulke met ver

nuft en fijne scherts gekruide schriften waar, dat er bij den

lezer altoos wat blijft hangen. Alíquid semper haeret. —

3. Evenmin mogen den leerlingen schadelijke en ge

vaarlijke kundigheden worden medegedeeld. Demensch

is niet slechts een verstandig, maar ook een zedelijk

wezen: zjne laatste bestemming bestaat niet alleen in

de kennis der waarheid, — maar in volledige over

geving aan God, door voleinde liefde. De kennis

moet derhalve aan zedelijke doeleinden dienstbaar blij

ven. Wee het kind, zoo het zjne wetenschap met

het verlies zjner onschuld moest betalen! Wat baat

het den mensch, dat hij alles waarvoor zjn brein

vatbaar is , inziet, doch daardoor aan de ziel ‚schade

lijdt? — Er zijn inderdaad kundigheden , die in de

jaren der onmondigheid de verbeelding sineuren, de

zinnelijke neigingen opwekken , en de nieuwsgierigheid

op eene gevaarlijke wjze prikkelen, of van welke om

andere redenen groot misbruik te vreezen is- Zie

S 22. Om deze reden , moet ook de natuurlijke ge

schiedenis met veel kieschheid behandeld worden.
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g 12a.

Vervolg.

1. Er moet niets als stof van onderwjs worden ge

kozen, wat den leerling ‘geen voordeel verschaft.v Er

zjn zoo vele noodzakelijke en nuttige stoffen , dat het

onverantwoordelijk zoude zijn , met ter zjde stelling

of verwaarloozing van deze, den kinderen zaken te

leeren , van welke zj nimmer gebruik zullen kunnen

maken. Evenwel is het niet zeldzaam , dat de opvoe

der en de ouders zich in de keus der leerstof, niet

door de nattigheid; maar door toevallige omstandig

heden, door de heerschende mode, door de zucht

om te schitteren en door vooroordeelen laten bepa

len. Zulke kinderen leeren dan een mengelmoes,‘

van alles wat, en hetgeen hun noodzakelijk of zeer

nuttig was , wordt vergeten. —

2. Men overlade het kind niet, met te vele zaken

op eens te willen leeren. De mensch kan wel is

waar nimmer te veel leeren , en hj kan die vele we

tenschappen gemakkelijk dragen; doch men kan een

kind overladen , en dit is altoos schadelijk; daardoor

wordt

a. de tijd onder te vele stoffen te zeer verdeeld ,

zoodat geene derzelve behoorlijk kan verhandeld wor

den ; — ’

b. vaak kan het jeugdig ligchaam dit veel leeren

niet verdragen; en altoos zal onder den te zwaren

last de opmerkzaamheid en leergierigheid der kinderen

verloren gaan. ’ ‚ " ’

c. Zelfs de beste, laat staan dezwakke en middel

matige leerlingen , houden geen tijd overig‘ om over

het geleerde natedenken en het zelven te bewerken.

Al wat zij hooren , blijft op de‘ oppervlakte drijven ,

wordt weldra door nieuwe indrukken verdrongen en

zoodoende maaral te spoedig vergeten.

d. Zeer gemakkelijk wordt door dit veel leeren de

waan aangekweekt, als wisten zij nu alles wat ooit
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in ‘s menschen brein is opgekomen , en die inbeelding

maakt hen verwaand , trotsch , en in de maatschappij

onbruikbaar en onverdragelijk.

n Men weet niet, zegt Milde. of men medelijden moet

hebben over het onverstand of dat men over de onbeschaamd

heid verbaasd staan moet, met welke men in eenige aankon

dingen belooft, kinderen van 10 tot 12 jaren grondig en

volledig onderwijs te zullen geven in Arithmetiek , theorethii

sche en praktische mathematiek , geometrie , werktuigkunde,

orthographie , kalligraphie , geographie en geschiedenis, land—‚

en volkenkunde, natuurlijke geschiedenis, chemie, technolo

gie, anthropologie, diaetetiek, zedekunde, godsdienst en geschie

denis van alle eerediensten, drie ofvier talen, teekenen, muziek ,

danssen, schermen, rijden. Hoezeer zijn de kinderen te be

klagen, wier ouders zich door dergelijke beloften laten ver

schalken! Milde. 1. B. 5 286. —

g 130.

Wat moet /zoofdza/îelĳk geleerd worden?

1. Het noodzakelîjke moet zonder kijf het eerst ge

leerd worden. Dit geldt zoowel van kennissen als van

vaardigheden. — Die noodzakelijkheid echter ontspruit

uit den zamenhang der voorwerpen met ‘s menschen

tijdelijke en eeuwige bestemming. — God is ons laatste

doel en einde; — zonder Jezus Christus , geene’ za

ligheid; want Hij is de eeuwige Middelaar tusschen

God en het gevallen menschdom. Onze taak op aar

de is geloof, door de liefde werkdadig. — Opgeno

men in Jezus kerk, Hem in het geloof vasthouden

de, en, door zijnen geest bezield, moeten wij God

uit alle krachten beminnen en onzen naaste gelijk ons

zelven. S 6. v. — Het eerste en onontbeerlijkste voor

werp van het onderwijs is derhalve de gods

dienst,‘ — niet eene eigengemaakte of bloot van

menschen overgeërfde, maar de alleen ware godsdienst,

zoo als zij ons door God gegeven en door Christus aan

zijne Kerk , aan welke Hij den voortdurenden bijstand
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des H. Geestes beloofd heeft, is toevertrouwd.—Daar

deze kennis onvoorwaardelijk en algemeen noodzakelijk

is , zoo bestaat in dit opzigt geen onderscheid tusschen

volk en adel, tusschen man en vrouw , maar de gods

dienst moet altoos en overal bovenaan gesteld worden.

» ÍÏ/‘ant , dit is het eeuwige leven , dat zij‘ U ,

den alleen waren ‘ God erkennen en Jezus Christus,

Dien Gij’ gezonden hebt. Joan. XVII. 3. Slechts in

Hem kunnen wij zalig worden. Hand‘. IV. 12. Om

deze reden , houdt de Apostel Paulus al het overige

in vergelijking met de kennis van J. C. voor tjdver

lies. Phil. III. 8.

2. De kennis der Godsdienst moet zich zoo wel tot

de geloofs- als zedeleer uitstrekken. De regtvaardige

leeft trouwens uit het geloof en het geloof moet werk

zaam zijn door liefde. S 95. hebben wij er reeds op

aangedrongen , dat bj het onderwjs in de godsdienst,

niet slechts op het verstand en het geheugen, maar

ook altoos op het hart en het werkdadige leven moet

gewerkt worden.

3. Na dit onbepaald noodzakelijke , komen het eerst

die kundigheden en bekwaamheden in aanmerking, die

deels in ‘t algemeen, deels naar het waarschijnlijk toe

komstig beroep des leerlings, nuttig en noodzakelijk

kunnen geacht worden. Vorming der taal, het lezen,

schrijven en rekenen. Deze vaardigheden zijn niet al

leen in zich en om hare vormende eigenschappen be

langrijk , maar ze zijn tevens geschikte middelen om

vele andere kundigheden aan de kinderen medetedee

len en hen zoodoende ongemerkt voor het praktische

leven te bekwamen. Het is ook in dit opzigt noodig’,

dat de leesboeken in de scholen naar de behoefte der

leerlingen berekend zjn. Zelfs de oefeningen in ’t

schrijven en rekenen kunnen en moeten dienstbaar ge

maakt worden aan het doel om bekwame en nuttige

leden der maatschappj te vormen.

Het ware in ’t algemeen te wenschen , dat meer eenheid

in het schoolplan gebragt wierde. Gelijk de stralen op het
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algemeen middenpunt te zamen loopen, zoo moesten alle

voorwerpen, van het eerste A. B. C. boekje aangevangen,

allen — op het hoogste wit des onderwijs — den mensch

Gode gelijkvormig te maken —- naauwkeurig uitloopen. An

ders leert de mensch wel is waar van alles wat, maar hij

zelf wordt, gelijk het hem gegeven onderwijs, eene bloote

Ilhapsodie. ——

4. Op het noodzakelĳke mag en moet, wanneer de

tijd het toelaat, het nuttige volgen , opdat daardoor

het leven schooner , aangenamer , en meer omvattend

worde. Dewijl echter het veld der nuttige kundighe

den te uitgebreid is , dan dat het ‚de leerling geheel

zoude kunnen overzien , moet hier vooral op den leef

tijd , op het geslacht , op den aanleg en op het toe

komstig beroep des leerlings gelet worden. Nimmer

trekke men datgene wat enkel verblindt en schittert,

boven het waarlijk nuttige , en ook bj nuttige voor

‘werpen , houde” men in ’t oog , wat voor den jongen

mensch het best en voordeeligst zijn zal.

Men vergl. Niemeĳer I. B. Er was, helaas een tijd, toen

de godsdienst tot op de laatste plaats was teruggedrongen.

Men beschouwde haar als bijzaak en in afwachting van

spoedige bezwijking, liet men haar van verre achteraan hin

ken. — Geen wonder, dat de van den boom der kennis

verzadigde studenten, met de achteraankomende den spot ‘

dreven en haar met de in overvloed afgeschudde appelen be

gooiden. — Welke de gevolgen hiervan zijn, ondervinden

wij maar al te zeer, en moge de nakomelingschap tegen ons

niet dezelfdeklagte hebben in te brengen! —

5. Dat, bj het onderwijs ‚van het nuttige , ook op

den bijzonderen aanleg derkinderen moet gelet wor‘

den, behoeft geen betoog’ Welk voordeel zal het ook

aanbrengen, als een kweekeling, bv. voor muzijk

geene of zeer weinige, vatbaarheid bezit, hem in dit

geval, als met geweld, muzikant te slaan; ——- de

grootste vlijt kan het gemis van talent niet vergoe

den. Doch de vraag wordt moeijelijker, wanneer men

de neiging der kinderen wil raadplegen, of men

namelijk zich, naar hunnen zin, in de keuze der
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nuttige leerstofle rigten moet. Het is trouwens genoeg

bekend , hoezeer kinderen veranderlijk zjn en bloot

gesteld aan luimen. Menige zaak schjnt hun eerst

aanlokkelijk, maar zoo haast zj de moeiten en be

zwaren van het leeren ondervinden, krjgen zj er te

genzin in, en willen liever weer wat anders aanvangen.

En wat zal er van den jongen mensch worden, zoo

hj zjne luimen volgende, alleen datgene doen en

leeren wil, waartoe zijne lust en neiging hem drijft?

Neen! besef van hoogere pligten en rede moeten hem

leiden: geen blinde lust en neiging. Ook in dit op

zigt is vroege zelfbeheersching den jongen mensch be

hoefte , opdat hij ook daar zjnen weg vervolge, waar

neiging hem weerstreeft, maar pligt hem het voor

waarts toeroept. De opvoeder moet evenwel in deze

zaak elken schijn zelfs van willekeur en dwang vermij

den ; maar door eene doelmatige behandeling der leer

stof bij voortduring nieuw belang voor dezelve inboeze

men , de praktische toepassing en het nut aantoonen

en zich in acht nemen van de taak des leerlings al te

moeijelijk te maken- Alleen dan moet men des leerlings

bepaalde neiging voor zekere zaak niet tegenwerken,

als ze een gevolg is van een’ bjzonder voortreffelij

ken aanleg. Dergelijke neigingen zijn blijvend en

openbaren zich buitengewoon levendig: ze drijven‘

den jongen mensch schier onweerstaanbaar op den

weg voorwaarts, dien zijn aangeboren talent hem

aanwijst. De geschiedenis van uitmuntende kunstena

ren bevestigt dit ten volle. Het is de kunst-genie,

welke den jongeling bezield en drijft, en, het ware

eene zonde tegen de natuur, om hierin zijne neiging

tegentewerken. —

g 131.

In wel/sen omvang P

1. Tot hoe verre moet het onderwjs in het noodige

en nuttige worden uitgestrekt? — ïsjllensc/zen laat
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ste , in de eeuwigheid uitloopende bestemming en

het waarsc/zĳnlĳk toekomstig beroep der kinderen ,

moeten hier voorzeker den opvoeder tot geleidsterren

dienen. Doch, ook afgezien van het standpunt, ‘t

welk de kinderen eens waarschijnlijk zullen ‚innemen ,

moeten zij bij het verlaten der school, behoorlijk zjn

onderwezen in de godsdienst; zj moeten hunne moe

dertaal goed verstaan en spreken , met oordeel lezen ,

behoorlijk rekenen; — zij moeten zich schriftelijk ver

staanbaar en juist weten uittedrukken en van maten

en gewigten de noodige kennis dragen.

2. Hoe verre nu dit onderwijs zich moet uitstrek

ken en welke andere nuttige zaken , bij dit noodzake

lijke , heteerst in aanmerking moeten komen , hangt

af van den tijd, die men aan het onderwijs kan toe

wjden , van den leeftijd , van het geslacht van de be

reids verworvene bekwaamheden des leerlings, en

vooral van den levensstand , dien hij waarschijnlijk

eens zal aanvaarden.

Betrekkelijk de te kiezen levensstand , zijn volgens Milde

twee zijwegen even schadelijk. Sommige ouders bereiden

en dresseren hunne kinderen van de prilste jeugd af aan

voor eenen bepaalden stand, verwaarloozen al het overige

en leeren hunslechts, wat tot dezen stand noodig is. Wan

neer het nu later blijkt, dat het kind volstrekt voor dien

stand nietgeschìkt is, of dat het er een onvveerstaanbaren

tegenzin in heeft, — of wel, dat uiterlijke omstandigheden

dermate veranderen, dat de aanvaarding van dien stand of

het verlaten van denzelven noodzakelijk wordt, dan zijn

tijd en moeite en kosten verloren en de jonge man is

voor alles ongeschikt. — Anderen , om dit gevolg te verhoe

den en in de overtuiging , dat men vooruit kan zien, wat

er uit een kind groeijen kan, willen het voor a‘lle zaken

bekwaam maken. Zij overladen het kind met eene menigte

voorwerpen, leeren veel maar niets in den grond, niets

volledigs, en de jonge man is later tot niets geschikt; om

dat men hem voor alles wilde geschikt maken. Milde l. B.

S 304. Bij de geringere klasse, is intusschen de toekom

stige levensstaud, vooral van meisjes aan geenen twijfel

onderhevig, en deswege moet men reeds vroeg dit punt
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in aanmerking nemen. Men leere in in ’t algemeen den

jongen menseh de verschillende betrekkingen en standen

in de maatschappij, als zoo vele werkkringen, door God

aangewezen, beschouwen, in welke ieder, naar "ermogen,

tot het algemeen welzijn moet bijdragen. — God zal elk

naarmate hij in den kring, in welken hij geplaatst was,

gewerkt heeft, beloonen of straífen. Als eens de Heer

rekenschap met zijne werklieden houden zal, zal niet zoo

zeer de vraag zijn , op welke plaats wĳ stonden, welk be

roep wĳ hadden; maar wel, hoe in dien kring, ‘op die

plaats, ons door God aangewezen, gewerkt hebben. Üm

deze reden moeten nimmer in tegenwoordigheid van kinderen

sommige maatschappelijke betrekkingen verachtelijk worden

voorgesteld. S 2. Wat de keuze betreft, spore men vaak

liefdevol den kweekeling aan tot bidden , opdat hij door God

voorgelicht, moge inzien, waartoe hij beroepen is: men

leere hem het hooge belang dezer keuze voor tijd en eeuwig

heid besetfen. ls eens de keuze beslist, dan boczeme men

hem voor het gekozene beroep achting en liefde in; men

toone hem aan, hoe hij in hetzelve, trots de moeijelijkhe

den en bezwaren, die het oplevert, gelukkig zijn kan en hoe

hij voor de Eeuwigheid rijken oogst kan verzamelen, enz. —

Van nu af, poge hij de tot zijn beroep gevorderde kennis

en bekwaamheid te verwerven en men waarschuwe hem

vooral tegen alle ongeoorloofde ìníddelen om een goed

heenkomen te zoeken, gelijk zoo vaak bij meisjes plaats

vindt. Men vergl: Lehrbuch von Galura. S 32. —

3. Dat, bj het onderwijs van bloot nuttige voor

werpen , de toekomstige levensstand — hun aanstaan

de werkkring in ’t oog moet gehouden worden , heb

ben wij reeds aangestipt. Wie b.v. kinderen, die

naar alle waarschijnlijkheid zich nimmer boven de

geringere volksklasse zullen verheffen , met kennissen

en vaardigheden uit de zoogenaamde fijn beschaafde

wereld bekend maakt, ontrooft hun daardoor niet

slechts, wat hun voordeeliger zijn zoude — den

tijd; — maar is ook oorzaak, dat zulke menschen

in het vervolg met hunnen stand ontevreden wor

den; omdat zj wanen, tot iets beters bestemd te

zjn en van daar, dat zij dan hunne dagelijksche be

2D
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zigheden met zekeren tegenzin verrigten_ Men moet,

gelijk Caznpe herinnert, inzonderheid trachten voor

tekomen , dat bij meisjes de begeerte om als schrijfsters

optetreden, niet op‘ gewekt worde; want deze is een

ware satan voor de roeping der vrouw en voor huis

selijken vrede. —

Er is echter geen regel zonder uitzondering. Ünze kerk

telt vele uitmuntende schrijfsters, vooral in vrouwen kloos

ters. — Wie heeft ooit de geschriften der ll. Thercsia gele

zen, zonder, nevens hare heldere zienswijze en haar diep ge

voel, ook hare I‘eine nederigheid en hare echt maagdelijke

bescheidenheid tebewonderen. —

S 132.

Tĳd en orde.

1. De bestemming des tjds, welke tot elke leer

stof moet aangewend worden , hangt van velerlei

omstandigheden af. — Ten opzigte der stoffe, zie

men op hare noodzakelijkheid en nuttigheid, alsmede

op de gemakkelijkheid of zwarigheid , waarmede zj

kan aangeleerd worden. — Van de zjde der leerlin

gen , lette men op den leeftijd, op den staat van ge

zondheid, op hunne bekwaamheden, op de bereids

gemaakte vorderingen, en vooral op den tijd , dien de

kinderen tot leeren nog ter beschikking hebben. —

Een onderwijzer, die waarlijk zijne pligt wil vervul

len, mag niet zijn eigen ‘gemak , maar moet altoos

het belang der zake , de gezondheid der kinderen en

hun voordeel raadplegen. Hij moet derhalve niet, om

bv. eenige uren achtereen vrij te hebben, het onder

wijs in eens te lang rekken of aanstonds na tafel ge

ven. trachte veeleer den dag zoo te verdeelen,

dat zijne scholieren steeds behoorlijk bezig gehouden

worden , en dat aan de belangrijkste leerstof, ook de

beste tijd worde toegewijd. —

2. De leerstof moet zoodanig worden verdeeld , dat’

het een het ander onderschrage, en , dat niet altoos
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dezelfde vermogens , maar verschillende in werking

worden gebragt. Zoo, bv. , nu eens het aanschou

wingsvermogen , dan het geheugen, vervolgens het ver

stand , enz. De verstandige onderwijzer zorgt tevens ,

dat hij niet te vaak van leerstof verwisselt en even

zeer, dat hij niet te lang bij eene zaak verwijlt en

verveling veroorzaakt. Het overige laten wij aan de

methodiek over.

TWEEDE HOOFDSTUK.

, OVER DEN VORM VAN IIET ONDERWIJS.

g‘ 13a.

Het onderwĳs grondig.

1. Men vordert teregt van iederen onderwijzer , dat

hij zijne leerlingen grondig onderwijze; dat wil zeg

gen: hij moet bij elk onderwerp eenen ’vasten grond

leggen , op dien grond moet hj, zonder sprongen te

maken, van lieverlede voortbouwen, en op de gan

sche vormingslijn, die hij met zijne leerlingen door

gaat, dulde hij nimmer , dat zijne onderwijzingen op

de oppervlakte blijven drjven of dat ze bloot werktui

gelijk nagebaauwd worden.‘ Hij zorge integendeel,

dat alles , wat hij onderwijst, in der leerlingen geest

diep worde ingeprent , of gelijk de Ouden plagten te

zeggen , in merg en bloed overga. Op deze-wijze al

leen , onderwijst hij niet slechts voor de school, maar

voor het werkelijke leven.

2. Tegen deze stelling , strijdt inzonderheid het haas

tig overheenloopen der voorwerpen en het oversprin
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gen van tusschentrappen. Het eerste geschiedt, als de

onderwijzer , in stede van zijne stof grondig te verhan

delen, maar spoedig klaar zoekt te komen. Eigene

oppervlakkigheid en de begeerte om met de kinderen

te schitteren zjn vaak hiervan de oorzaken. Hij stelt

geen belang in de kinderen; -—— onderwijzen is hem

slechts middel om zijn brood te winnen. Hoe zijn

dan zulke kinderen te betreuren, als zij, aan het

einde van het schooljaar, schier alles weer verge

ten zijn, en op zijn hoogst eenige duistere voorstellin

gen behouden hebben , van welke zij geen gebruik

kunnen maken? Wie het langzaam voorwaarts schrĳ

den en gedurige‘ herhaling, als tijdverlies, be

schouwt, toont hierdoor reeds volledige ongeschiktheid

voor het beroep van onderwijzer.

Ditzelfde kan van het overspringen der tusschen

trappen gezegd worden. Even als het lezen , zoo heb

ben ook alle overige leerstoffen derzelver A. B. O —

eerste beginselen en trapsgewijze opklimming. Hoe

naauwkeuriger en vollediger het kind de beginselen —

de eerste gronden kent, en hoe naauwer‚ het volgen

de hieraan is aangesloten, des te beter zal hij de

geheele zaak‘ begrijpen- Wanneer er eenig gebreg aan

den grondslag is, zal men geen hecht gebouw optrek

ken: en dat men het wel bedenke, menige zaak kan

den onderwijzer zeer onbeduidend schijnen, welke

voor het kind hoogst belangrjk moet geacht worden.

Zie Milde I B. S 287‘ en v.

g 134.

Het onderurijs bevordere de eigene werkzaam

heid der kinderen.

1- Het behoort tot grondig onderwijs , dat de geest

vermogens der kinderen voortdurend opgewekt en be

zig gehouden worden. Door leeren wordt niet slechts

het werktuigelijk opnemen van het gehoorde aange

duid: — alles wat eigendom des geestes worden zal,
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moet in den geest zelven ontwikkeld, of ten minste,

door eigene kracht, naar het ontvangen onderwijs,

bewerkt worden. Stof, opwekking, leiding komen

wel van buiten; maar het vormen van begrijpen,

het denken en oordeelen moet de leerling zelf doen ,

en zoo wel tjdens hetonderwijs , als buiten hetzelve.

2. Veel hangt bij het onderwjs van den vorm af.

Gewoonlijk wordt de vorm in erotematischen en

akroamatisc/zen verdeeld. Gene is niets anders, dan

een onderwijzend , doelmatig voortgezet, afwisselend

gesprek tusschen leeraar en leerlingen en wordt, om

die reden , schoon de benamingen niet vvolmaakt het

zelfde beteekenen — de dialogisc/ze , katecbetisc/re

en secratisc/ze leervorm genaamd- De akromatisc/ze

vorm bestaat hierin , dat de onderwijzer in eene za

menhangende rede alleen spreekt.

3. De toepassing van elk’ dezer vormen behoort tot

de katechetiek en methodiek , overwelke naar het Oos

tenrijksche onderwijs-stelsel afzonderlijke voorle

zingen gehouden worden. veroorlooven ons ech

ter over een zoo veel besproken onderwerp eenige

aanmerkingen.

a. Men kan in ‘t algemeen niet ontkennen, dat

de inkleeding des onderrigts in den vorm van een

gesprek zeer veel aanbevelingwaardigs heeft. De

leerling wordt daardoor tot oplettenheid genoopt en

moet de reeks van gedachten des onderwjzers gesta

dig volgen; de onderwijzer zelf kan het onderrigt

naauwkeurig naar de vatbaarheid des kinds voegen,

deszelfs vooroordeelen en verkeerde begrippen wegne

men en overal waar het noodig is, hulp verschaf

fen- ——

b. Doch evenmin kan men ontkennen, dat echt

socratisc/ù onderwjs veel meer bekwaamheid en te

genwoordigheid van geest vereischt, dan men bj ge

wone leeraren en onderwijzers veronderstellen kan.

En niets is ellcndiger dan socratisch lapwerk- —

c. Bij geschiedkundige onderwerpen, en bij die

waarheden , welke enkel op de openbaring rusten,
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kan van bloot geestelĳke ontwikkeling en van het

uitputten der waarheid uit des leerlings brein

geene sprake zijn. » De havik en de adelaar kun

nen, zegt Pestalozzi, den vogelen geene eijeren uit

de nesten halen , zoo lang ze er nog geene in neer

gelegd hebben.” De beroemde Bisschop Frint had

zeker niet geheel ongelijk , toen hij het ongeloof

onzer eeuw ten decle daaraan toeschreef, dat men,

in stede van de kinderen geloovig het Godsrijk bin

nentevoeren , maar al te vaak de geheele godsdienst,

door enkel vragen en socratiseren , uit hen wilde uit

halen1). Zelfs bij waarheden, die men uit de rede

kan ontwikkelen, komt men door voortdurend socra

tiseren slechts zeer langzaam en langs vele omwegen

tot het doel, ‘t welk men door gepaste opheldering

en uitlegging veel korter en gemakkelijker kon be

reiken. —

d. Bij het openbaar onderwijs, wordt, door het

met een kind voortgezet onderhoud, de opmerkzaam

heid en het nadenken van allen minder levendig gehou

den. Als de leeraar alleen spreekt, en zijne gedach

ten op eene vatbare en indrukwekkende wijze weet

voortedragen, hooren de kinderen hem met veel meer

aandacht aan, vooral als de kinderen hem achting

en liefde toedragen, — dan wanneer hij nu eens

met dit, en dan weer met dat kind zijn onderwijs

langzaam slepend voortzet; terwijl niet zelden, door

het belagchelijk antwoord van den gevraagde, de’

gansche school in een luid gelach losbarst, of ten

minste aan velerlei verstrooijing wordt blootgesteld

e. Ook de hartelijkheid en het indrukwekkende der

voordragt gaat grootendeels door het gestadig vragen

en antwoorden verloren. Een bekwaam onderwijzer

kan zeker op die wijze van de kinderen drieste en

babbelachtige redeneerzuchtigen vormen , maar zal

hunne jeugdige gemoederen niet verwarmen.

1) Zie Abhandlung iiber einige dringende verhesserungen, etc.’

von J. Frint.
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4. Het zal derhalve het beste zijn , beide leervor

men met elkander te verbinden. De onderwijzer moet

den kinderen belang voor het onderwerp, ’t welk hij

verhandelt, weten in te boezemen ; hj rigte zich naar

hunne vatbaarheid, spreke duidelijk, aanschouwelijk

en hartelijk, rigte nu en dan eens eene vraag, dan‘

aan dit, en dan weer aan een ander kind , en nood

zake, door middel van deze vragen, door beproeving en

herhaling, de kinderen om hem oplettend te vol

gen 1). — ‘

5. Voor de katechismus , verdient inzonderheid de

methode van den Doorl. Hoogwaardigen Heer Vorst-Bis- ‚

schop Bernard Galura alle aanbeveling. De leeraar

ontwerpt zich, naar dezen vorm, eene voor zjne

hoorderen berekende reeks van denkbelden , —‚ nu door

loopt hj die geheele reeks in korte vragen die zeer ver

staanbaar worden voorgesteld , beantwoordt deze zelf,

en houdt daardoor de oplettenheid en het nadenken

der hoorderen voortdurend gespannen. Op deze wijze,

komt hij van schrede tot schrede, door niets uit het

spoor geligt — spoedig en veilig tot zjn doelwit; wijl

hier niets aan het toeval is overgelaten , — maar al

les, naar een vooraf beraamd plan, is aangelegd 2).

1) Het godsdienstig onderwjs worde vooral op de gewijde geschiede

nis opgetrokken. Het onderwijs zij niet rcdenerend, maar verhalend,

wat God van den beginne af aan, tot onze zaligheid , ingesteld, veror

derd, geleerd en beloofd heeft. —-— Z66 leerden Mozes en de Profeten

(les O. B: Zoo ook de Apostelen en de Kerkvaderen, zoo eindelijk

leerde de éénige leermeester J. C. zelf, en zoo ook vordert dit het denk-

beeld eener stellige, door God geopenbaarde godsdienst, Deze leervurm

is daarenboven voor het volk en vooral voor de jeugd de gesohiktste.

Zie Kath. Vorl. k. 3.

2) Van deze Katech. verhandelingen van B. Galurn , zegt de Kath.

Literatur Zeitung von Fr. v. Kerz, 1830. III. B. bl. 176. » Deze nit

mnntende leerwijze kan men door twee woorden bepalen: het is eene

inkleeding der voordragt in eene alleenspraakf’ maar men kan zich

dezelve niet zoo ligt eigen maken, tenzj men de voorbeelden leze,

welke wj hier aangehaald hebben. Het  lllagazin fur Kath. Religieus-

lehrer, jahrgang 1‚824 I. heft, zegt het volgende: de leerwijze bestaat

in ‘t kort hierin, dat men den kinderen geene vragen ter beantwoor

ding voorstelt, maar de leeraar zelf doet de vraag, heldert die op, be

antwoordt. dezelve, oppert zich zelven tegenwerpingen en twijfelingen,

wederlegt ze, en lost het onderwerp in deszelfs bestanddeeelen op, tot
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Het wezenlijke der echte socratische wijze bestaat

niet daarin , dat men den leerling eene menigte vra-

gen voorstelt; maar in een verstandig ontworpen en

doorgevoerd plan , om den geest des leerlings als on

gemerkt daar te brengen , waar men hem hebben

wil. — Wie meent, dat Socrates altjd en alleen met

vragen onderwees, kent den edele man niet. Niet

zelden, bezigde deze wijsgeer , inzonderheid als hij

dat hij het antwoord op de hoofdvraag volledig heeft uitgeput. Deze

wijze is geljkeljk ten gebrnike geschikt voor kerk en school, en biedt

de volgende, door ervaring beproefde, voordeelen aan: 1. Men bereikt

de voordeelen, zoowel der socratische als der oude methode; terwijl

derzelver nadeelen worden vermeden. II. De oplettendheid der kleine

en grootere toehoorders wordt beter gaande gehouden en op de hoofd—

zaak gerigt. 3. De leeraar geraakt op geene afwegen: hij kan den

gang zjner gedachten beter volgen en is van het welslagen verzekerd,

1.00 hij zich ten minste behoorlijk heeft voorbereid, welke voorbereiding

hem zelfs door deze methode aanmerkelijk verligt wordt. —- 4. Niet

ter zake beboorende antwoorden, die in het belagchelijke vallen en de

lachspieren der aanwezigen opwekken, den leeraar van ’t spoor bren

gen, hem ongeduldig maken, enz. worden vermeden. —— Het is zeer

moejeljk om zich terstond, na innnerlijk ongenoegen, Wederom in die

vrolijke stemming te brengen, met welke het onderrigt moet gegeven

worden. 5. Het onderwijs bljft zamenhangend en boeijend: kleinen en

grooten kunnen het overzien en Weten, welke strekking elke vraag

heeft en waarom zij zoo gesteld wordt, enz. —- Men weet, hoe het an-

ders gaat: het kind, aan ’t welk eene vraag wordt voorgesteld, meent

nu , na het antwoord gegeven te hebben, klaar te zjn en minder tot

oplettendheid verpligt te wezen: de andere kinderen, vooral die wat

ver af zitten, hooren de vragen, noch de antwoorden. Bij deze me

thode echter, hooren alle aanwezigen vraag en antwoord; terwijl hun

ne oplettendheid gaande en op de hoofdzaak gerigt bljft. ’-— 6. Men

kan eindeljk ook tot het einde den kinderen vragen voorstellen, om

zich te vergewissen, of zj de hun voorgedragene waarheden begrepen

hebben. Bij deze vragen nu, moet echter niet de socratische wjze of

ten minste niet, dan zeer spaarzaam worden aangewend. Ik wil niet

zeggen, dat ook niet, tjdens de voordragt, hier en daar eene vraag

aan eenige kinderen zoude mogen voorgesteld en door deze beantwoord

worden. Men zegt teregt, dat veel beter gepredikt, dan gekatechi

seerd wordt. De gewijde redenaar kan zich voorbereiden en is niet in

gevaar van zijn onderwerp aftekomen. Maar hoe ellendig is het vaak

met de katechetische voordragt gesteld? Men heeft vaak medelijden

met den leeraar, de verlegenheid bemerkende, in welke hij zich soms

bevindt.—- Bj de methode in alleenspraken, is dit gevaar niet te duch

ten , hetgeen des leeraars moed verheft. Oefening en behoorlijke voor-

bereiding zullen dezen arbeid van lieverlede gemakkeljker maken. Zie

nVolständige Sittenlehre nach der ordnung der Zehn gebothe Gottes in

29 Chfistenleltreîì. Landsbut. 1824.
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zich door meerdere leerlingen omringd zag , gelijke

nissen, voorbeelden en sluitredenen en vraagde enkel

dan , wanneer hj een vooroordeel opheffen , eene

tegenwerping of eenige twijfeling voorkomen of op

iets opmerkzaam maken wilde, wat anders achter of

onopgemerkt zoude gebleven zjn 1). Edoch , wij

hebben een nog oneindig beter voorbeeld, hoe men

onderwijzen moet — het voorbeeld des Verlossers.

Hij kon inderdaad met regt zeggen: Laat u niet

onderwĳzers noemen , één is uw leeraar -- Chris-

tus. Math. XXIII. 10. En hoe leerde Hij? — Ook

Hij vraagde tusschenbeiden , nu zich zelven , dan aan

zjne hoorderen, of liet zich in een wederzijdsch ge

sprek met hen in , bv. of het geoorloofd zij, op den

Sabbath eenen zieke te genezen. — Gewoonlijk ech

ter, sprak Hij in zamenhangende rede, Hij wees

zijne hoorderen op de uitspraken der H. Schrift en op

de daarin vervatte daadzaken: vaak bezigde Hij gelij

kenissen en parabelen , ontleende zijne beelden uit de

natuur , en , terwijl Hij, door de gansche wijze van

voorstelling, de opmerkzaamheid boeide, wekte Hij

tevens eigen nadenken bij hen op, zoodat te gelijk

hun verstand verlicht en hunne harten verwarmd wer

den. Men leze inzonderheid. Lucas XXIV. 15 en verv.

g 135.

Vervolg.

1. Ook buiten de uren tot het onderwijs bestemd,

moet de werkdadigheid der leerlingen geprikkeld en

doelmatig onderhouden worden. Te dien einde zijn

vooral dienstig: —

a. de voorbereiding tot het telkenmale te ontvan-

gen onderwijs. Wanneer de leerling het onderwerp ,

dat verhandeld zal worden, voorloopig naziet, zal hem

_—

1) Men leze: n Vicrthaler: geist der Socratiek. Salsbîrîg’ 1793; -

Engel, versuch, die lagi/î aus Platonischcn dialogen zu cntuíc/ìeln.

Berlin 1780.
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de uitlegging niet slechts duidelijker zjn, maar zal

ook zijne opmerkzaamheid meer gespannen ‘wezen.

b. Ûogenblikkelĳke herhaling van het zoo even ge

hoorde , bij de terugkomst uit de les‘ Dit is voorze

ker een uitmuntend middel om de nog levendige in

drukken blijvend te maken. Wanneer de leerling,

ten minste de hoofdpunten opschrijft, doet hj nog

beter. ‚

c. Practisc/ze aanwending van gehoorde voorschrif

ten; het van buiten leeren van hetgeen in het geheu

gen blijven moet; — en, bij werktuigelijke verrigtin

gen , herhaalde oefening in dezelve.

d. Bij onderwerpen, die meer studie vereisschen,

zjn schriftelĳke opstellen en verdere uitwerking

van het gehoorde zeer aantebevelen. De formeele

vorming wordt hierdoor zeer bevorderd en buiten

dien prent men het onderwerp, ‘twelk men bestu

deert, veel dieper in het geheugen: onder het schrij

ven ontdekt men niet zelden nieuwe betrekkingen en

lichtpunten, en ten laatste ziet men met innig genoe

gpn, de zaak, in al haar licht, voor ons staan.

etzelfde geschiedt door onderlinge gesprekken der

leerlingen over wetenschappelijke onderwerpen. Hier

toe wordt zekerlijk zekere graad van rijpheid gevor

derd en ook dan nog moet men bj zulke oefeningen

verhoeden , dat ze niet tot neiging tot twisten en tot

onverdragelijke eigenzinnigheid, tot de zucht om vol

strekt gelijk te willen hebben ontaarden.

2. De ouden huldigden reeds den regel: »Docendo

discimus.” leeren door te onderwijzen. De verstan

dige opvoeder zal niet verzuimen , zoo de omstandig

heden het toelaten, hiervan een wijs gebruik te maken.

-De zoogenaamde Lankastersc/ze leervorm zal hem in

dit opzigt menige nuttige wenk geven. Verre zj het

echter van ons, om dezen vorm in zijn geheel te wil

len invoeren; dewijl op zijn hoogst eenige werktuige

lijke vaardigheden, en volstrekt geene ware vorming

van geest en hart, volgens die leerwijze, bevorderd

worden.
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Het Lankastersche stelsel bestaat in de kunst om door mid’

del der scholieren zelven school te houden; en met zeer ge’

ringe kosten een groot aantal kinderen , in een vertrek , on-

der eenen meester, en wel te gelijkertijd, te onderwijzen.

De leerlingen worden naar gelang hunner bekwaamheid in

klassen verdeeld, en aan iedere klasse wordt een der meest

bekwame leerlingen als ondermcesler toegevoegd. Leerlingen,

die bijzonder uitmunten, hebben als general-monitors over

die ondermeesters het opzigt, anderen zorgen, ieder voor

zijne afdceliog, voor de schooltucht en brengen zekere be

noodigdheden in orde. Zoo als bv. het lliniërcn der schrijf

boeken en de hoofdonderwijzer zelf heeft niets anders te doen,

dan over het geheel te waken, de ondermeesters te onderrig

ten en hun aanlewijzen, wat zij te docu hebben. Zoo gaat

en werkt alles tot het doel , gelijk in eene tabrijk, waar men

elkander in de hand werkt en de opzigter enkel zijne beve

len uitdeelt. En, 200 kan uit deze scholen ook slechts van

geest ontbloot fabrijkgoed voortkomen, werktuigelijke vaardig

heid in lezen , schrijven en rekenen , benevens wat gedach

tenloos van buiten leeren van godsdienstwaarhedcn. De eer

ste nitvinder dezer methode was Andreas Bell, een Angli

kaansch leeraar, die dezelve in eene Oost-Indische weesschool

van 1790—1796 in practijk Lragt. Jozef Laiikaster, een

Kwaker wist echter dezen leervorm zekere vermaardheid te

verschaffen. — Sinds den jare l805, rigtte hij vele dergelij

ke scholen op, en spoedig daarna , misschien om het goed

koopc der inrigting, werd in Frankrijk , Napels, Spanje, Ge

neve, ja in Rusland ’s mans methode met bijval opgenomen.

g 136.

Het onderwĳs zij aangenaam en aanlokkelĳk.

1- Zal het onderwijs de gewenschte vruchten dra-

gen, dan is het verder noodzakelijk, dat de leer

lingen er belang in stellen en van een levend ver-

langen om te leeren bezield zijn. Wat kan men

trouwens verwachten , wanneer zij, in stede van met

heilige geestdrift naar het hun voorgestelde wit te

streven, als geketende slaven met tegenzin en enkel

uit dwang worden voortgezweept? Het is, om‘ die

reden, hoogst belangrijk, dat men het onderrigt
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wete aangenaam en boejend te maken. De onderwij

zer moet niet slechts de stof belangwekkend kunnen

verhandelen; maar — veel ook hangt af van zjn

persoonlijk voorkomen, van uiterlijke voordragt en

van andere bij-omstandigheden.

2. Zal men den kinderen eene stof belangrjk ma

ken , dan moet men zelf hoog belang voor dezelve

aan den dag leggen. Doch men moet dit belang

niet huichelen; maar inderdaad voelen, en zelf daar

van doordrongen zijn. — En zoo de onderwijzer dit

in der daad is, dan zal het hem ook geene moeite

kosten om de leerlingen van het nut en de noodzake

lijkheid van hetgeen hij voordraagt, te overtuigen.

Nu eens, zal hj hen op het gewigt der stoffe, in

zich beschouwd, opmerkzaam maken; dan weer hun

de voordeelen voor het burgelijke leven en voor hun

nen toekomstigen werkkring schetsen; -— op een’

anderen tijd, zal hij uit de geschiedenis voorbeelden

ter staving zijner gezegden aanvoeren , en mogten de-

ze beweegredenen op de jeugdige gemoederen nog

geen vermogen genoeg uitoefenen, dan zal hij, door

de eerzucht te prikkelen, of ook door andere daarme

de verbonden middelen, schoonen wedijver bij hen

pogen aantevuren.

De onderwijzer wachte zich evenwel voor lrwakzalverachtìge

loftuitingen zijner leerstoffe en voor onhescheidene verlaging

van andere, welligt veel nuttiger vakken. Aan ieder het zij

ne! — Ieder uitventer mag wel zijne waar prijzen; maar

als‘ hij de zaak overdrijft, of zijn buurman, die deszelfs ka

lanten veel beter bedient, verongelijkt, dan verdient hij den

naam eens bedriegers. Het ware overigens te wenschen, dat

niet alleen de opvoeder; maar ook de ouders en allen, die

het kind omgeven, gelijk belang toonden te stellen in nutti

ge leerstolfen. Immers, hoe kan een kind vreugde en be

lang in het leeren vinden, wanneer ouders en verwanten

datgene wat in school geleerd wordt, nutteloos en den daar

aan gewijden tijd verloren beschouwen?

’ 3- Voor eenigen tijd, wilde men het onderwjs aan

genaam maken, door den kinderenal spelende te lee
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ren. Moge deze wijze ook al voor kleine kinderen

passend zjn, voor grooteren ‚is ze zekerlijk hoogst

ondoelmatig- ‘

4. Het is, indeze betrekking, een gewigtige re

gel, dat het onderwijs niet overdreven moejelijk moet

gemaakt worden- Men ga trapsgewijze voorwaarts en

men zorge zoo veel mogelijk het onderwijs praktisch

te maken.

Men plage den leerling nimmer met lang voortge

zette, afgetrokkene bespiegelingen , maar men toone

hem, zoo haast zich daartoe gelegenheid aanbiedt,

de praktische toepassing; bv. bj het leeren van vreem

de talen, door korte vertalingen, in de muzijk door

kleine proeven, enz. Zulke oefeningen bieden ’s jon

gelings geest aan ename verpoozingen aan: met innig

genoegen, blikt dan op den afgelegden weg te

rug , en met frisschen moed staat hij weer op om den

nabijzijnden heuvel te beklimmen

S 137.

Vervolg.

1. De persoonlijkheid des onderwijzers heeft op

diens werkzaamheid grooten invloed. Bezit hij al de

eigenschappen, welke wij S 7. aanstipten; strookt

zjn gedrag met zijne leer; weet hj daarenboven de

onverdeelde achting en liefde zjner leerlingen te ver

werven , — dan voorzeker zullen zij hem gaarne hoo

ren; hetgeen hem belangrjk is , en ter harte gaat,

zal het ook hun zijn , en alleen de gedachte reeds,

hem vreugde te veroorzaken , zal hen tot leeren ann

sporen- Is integendeel de onderwijzer niet bemind of

zelfs gehaat, dan valt deze verkeerde gemoedstemming

altoos op het geen hij onderwijst terug. — Dit is in

zonderheid bij die onderwerpen zeer te betreuren,

door welke niet alleen het verstand verlicht, maar

ook het hart moet veredeld worden. »1Vi/zilfoedius,

zoo leest men te regt in het Hongaarsche ‘Studiën
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plan , — quam si magister aîzimos discipulorum

non a se modo sed ab ipsa , quam tradit, discipli

na per suam agendi rationem avertat.” —

2. Ook de uiterlijke voordragt moet er toe bijdra

gen, dat het onderwijs den leerlingen aangenaam

worde. Dcrzelrer voornaamste eigenschappen zijn

duidelĳk/zeid , levendzg/leid en gemoedelĳk/leid. —-

Tot de duidelijkheid wordt vereischt , dat taal en stijl

met den reeds verworven graad van bekwaamheid

overeenkomen, en dat, bij behoorlijke verdeeling der stof,

aan ieder woord en aan ieder’ zin die nadruk worde

gegeven, welke derzelver beduiding vordert. Dele

vendigheid der voordragt bestaat niet in schreeuwen en

haastig spreken en evenmin in veel beweging te ma

ken: maar in de ongedwongen, vrije uitstorting des

van het onderwerp doordrongen geestes , — begeerig

als hij is, zijn gevoel aan zijne hartelijk geliefde leer

lingen medetedeelen. Wie van dezen geest bezield

is, zal niet weerbarstig en kwadelijk geluimd, niet

slepend , en slaperig, niet eentoonig , en met sombere

doffe stemme, zitten te wauwelen; maar vrij en onge

dwongen zal zjne rede heen vloeijen en stem , accent

en gebaarden zullen gelijkelijk natuurlijk zijn. — In

dit geval, zal ook de hartelijkheid niet ontbreken:

zj toch is de levende uitdrukking des voor waarheid

en liefde kloppenden harten. — Wie derhalve slechts

datgene leert, wat waarheid en der menschheid ge

lukspcllend is, en dan, gelijk het Evangelie zegt,

/wngert en dorst naar de geregtig/zeid , behoeft tot

geene veinzerij zijne toevlugt te nemen; immers , wat

hij spreekt, vloeit uit zijn harte en zal ook in de har

ten van anderen toegang vinden. — Gekunstelde ge

voeligheid echter en gemaaktheid laten den hoorder

niet alleen koud , maar wekken zelfs Walging en

tegenzin. —

n Men vindt sommige lecraren, die zich bij het onder

wijs van langdradige en zoetsappige woorden bedienen. Zij

maken veel geruisch met eene stelling en klotschen het woord
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der waarheid tot wat schuim opeen. — Dit zijn de zooge

naamde mannen van inbeelding. Een verstandig leeraar,

die met liefde, trouw en opoffering het heilige behandelt,

laat zich met zulke onheìlige kunstgrepen niet in. Men

moge zijne eenvoudigheid en kunsteloosheid ook al min

achten, — want de wereld wil bedrogen zijn, — hij ver

acht elk bedrog!” — Munch Vademecum.

3- Eindelijk moet op vele bjzaken en omstandig

heden gelet worden, opdat het leeren den kinderen

niet tot last, maar tot vreugde verstrekke- Ten op

zigte van -tĳd , worde gezorgd, dat het onderwijs

niet ten ontijde, en vooral aan kleine kinderen niet

te lang achtereen gegeven worde. Betrekkelijk de

plaats, zorge men voor een ruim , hoog, goed ver

licht en met de vereischte meubelen "oorzien locaal.

‘Wat de tucht en de ‚uiterlijke behandeling der kinde

ren aangaat, verwijdere men alles, wat vreesachtige

kinderen afschrikken, teergevoeligen krenken, en kwaad

willigen nog verharder zoude kunnen maken.

Eertijds scheen op vele plaatsen het schoolwrtrek eer

een sombere, met roeden en andere strafwerktuigen behan

gen kerker te zijn , dan wel de plaats, op welke de teede

re kiem der menschheid moet aangekweekt en ontwikkeld

worden: terwijl niet zelden de schoolmeester zoodanig "oor

komen had, dat de kinderen , op den eersten aanblik reeds

met schrik vervuld waren. ‚Voegt hierbij de gruwelijke, elk

gevoel van schaamte en eer onderdrukkende straífen , die zoo

als men waande , in geene goede school mogten ontbreken ,

en men zal het begrijpen , hoe men destijds aan kinderen ,

die te huis ongezeggelijk waren, geen grooter schrik kon

aanjagen, dan hen met naar schoolzending te dreigen. —

n En toch, zal welligt iemand zeggen , was het destijds met

godsdienst en zedelijkheid beter gesteld dan thans, terwijlnn

zoo veel voor het schoolwezen gedaan wordt.” Doch moge

nu het onder de tarwe uitgestrooide onkruid werkelijk in on

ze dagen weliger tieren dan voorheen, — dit is voorzeker

geen gevolg van de afgeschafte misbruiken. Laat ons veeleer

met vereende krachten daarheen streven, dat de scholen wa

re kweekscholen worden van godsdienst en deugd!
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g 13s.

Het onderwĳs ze)‘ a gemeten naar de indi

vidualiteit der kinderen

1- Gelijk de groote wereld-Apostel allen alles

trachtte te worden , en om deze reden, den zwak

keren melk en den sterkeren krachtigere spijze aan

bood, — zoo moet ook de onderwjzer te werk

gaan. Hij sla den leeftijd, de vatbaarheid en de

verworvene kennis zijne leerlingen naauwkeurig gade

en rigte zich naar dezelve. -— Geheel anders moet

hij tot kinderen dan tot jongelingen, en wederom

geheel anders tot reeds beschaafde menschen spreken

kinderen, zijn eenvoudigheid en aanschouwelijk

heid vereischten; bij meer besehaafden: kortheid ,

juistheid en klem van uitdrukking. Wat derhalve

voor zekere klasse zeer doelmatig is , kan voor eene

andere in het geheel niet geschikt zijn. Welk ver

schil bv. in het onderrigt eener taal, tusschen den

leerling, die den inwendigen vorm eener ‘taal goed

kent en tusschen eenen anderen, die volstrekt van

taal, zelfs van zijne moedertaal geen denkbeeld heeft.

Zoo ook moet men een kind, op geheel andere wij

ze, bewijzen voor zekere stellingen aanvoeren, dan

aan een denkend ‘mensch.

2. Wil de onderwijzer voldoen aan de vorderingen

zijns verhevenen en schoonen beroeps, dan moet hij

‘ zich zelven bij den aanvang de vraag voorstellen:

Wie heb ik voor: — Welke kennis bezitten mijne

scholieren reeds? Hoe kan ik hun het onderwerp

duidelijk, overtuigend en nuttig maken? Hoe moet

ik tot dat doel geraken , hoe mijne gedachten rang

schikken, op welke wijze moet ik spreken? — Dik

werf mangelt het den onderwijzer aan de voorberei

ding. valt er slechts op in- Menigeen waant dan

goed te onderwijzen, als eens regt geleerd spreekt,

en om te toonen, dat hij niet te vergeefs aan de nor“

maalschool geweest is, discht den armen kinderen,
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in stede van melk, naar welke zij verlangen, — wijs

geerig, krachtig vleesnat of aestetisch gebak, hetgeen

zij nog niet verdragen kunnen. Vergl. Milde I. B.

5 315.

g 139.

Het onderuìĳs zĳ doeltreflend

1. De vorm des onderrigts worde gewijzigd naar het

doel, hetwelk men bereiken wil. Het laatste doel is

wel overal hetzelfde , en dit moet voorzeker den on

derwijzer bij alles , wat hj voordraagt voor den geest

zweven S 8; doch hij wil toch ook een naderbij

liggend doel bereiken; hetzij, dat hij zjnen leerlin

gen nieuwe denkbeelden, nieuwe kennis wil mede

deelen, hetzij dat hij hen van zekere waarheid wil

overtuigen: — nu eens, wil hij op hunne harten

werken , dan weer, zekere zaken diep in hun geheu

gen prenten, of hen in zekere vaardigheden oefenen ,‚

b.v. in het spreken van vreemde talen, lll muzijk, enz.

2’ Men zal derhalvegemakkelijk bevroeden, dat deon

derwijzer eenen geheel anderen weg moet inslaan, naar

mate hj beoogt op verstand , of op hart of op ge

heugen , of op practische bekwaamheid te werken: «

Hoe ondoelmatig zoude b.v. de godsdienst-leeraar

handelen, wanneer hij eene godsdienstige waarheid,

op dezelfde wjze voordroeg, als men eene vrj on

verschillige geschiedenis pleegt te vertellen? — Bj

elke stoffe, zal de onderwijzer, behalve het regt

streeksche hoofddoel , eenige bjbedoelingen pogen

te bereiken. Zoo b.v. zal hij bj materieele vorming,

steeds de formeele trachten te bevorderen; — bij het

lezen, schrijven, rekenen, bij de verhandeling der

geschiedenis, en in ‘t algemeen bij elk voorkomend

onderwerp, zal hij hier en daar doelmatige aanmerkin

gen invlechten en op die wjze de vorming veelzij

21
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diger maken 1). Inzonderheid mag het nergens aan

godsdienstigen geest, die alle leervakken moet door-

dringen mangelen, zonder dat‘ echter daardoor de

hoofdzaak benadeeld worde; want wie alles op eens

wil verkrijgen, verwerft op het laatst vaak niets.

Het zal niet overbodig zijn, hieromtrent in eenige

bijzonderheden te treden. —

g 140.

Door het onderwĳs moeten den kinderen dui

delĳke denkbeelden worden ingeprent.

1. Wat men niet heeft, kan men niet geven. —

Het is derhalve een eerste vereischte, dat de onder

wjzer zelf , van hetgeen hj voordraagt een helder en

duidelijk begrip heeft. Hij mag vervolgens niet ver

geten, dat denkbeelden niet werktuigelijk kunnen

overgedragen worden; dat ‚men ze niet met geweld

aan anderen kan ingieten, en, dat tusschen woor

den en voorstellingen een groot verschil bestaat. —

Woorden zijn wel teekenen der denkbeelden en mid

delen om bepaalde denkbeelden op te wekken , maar

ze zijn de denkbeelden zelve niet: deze zjn altoos

het voorbrengsel des geestes. Men ontwaart niet zel

den, dat kinderen woorden en omschrjvingen letter

lijk opdreunen, zonder te verstaan en te begrijpen,

wat zj zeggen. —

2. Aanschouwing is het hoofdmiddel om heldere

denkbeelden aan een kind medetedeelen. Men moet

echter in de aanwending van dit middel wel onder

scheiden tusschen voorwerpen , die onder het bereik

1) Hoe veel bijzaken kan men b.v. met het schrijf onderrigt’ verbin

den , -— als men het kind tegelijk liefde voor zindeljkbeid, voor orde

en goede smaak, voor sijrnmetrie enz. opwekt; —- hoe vele nuttige

kennis kan met tevens inprenten, door den inhoud der voorschriften,

wen de meester ze omschrijft en uitlegt, het nadenken opwekt, Üp 11e!

gemoed werkt, en dan dit exempel zelf laat van buiten leeren! Zie

Quintil. I. B. I. H.
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onzer zinnen vallen en bovenzinnelijke. In betrekking

tot zinnelijke voorwerpen, is er geen korter weg,

dan werkelijk zulke voorwerpen aan het kind te too

nen. — De jeugdige geest wordt door werkelijke aan

schouwing veel meer op het voorwerp gevestigd , dan

door de beste beschrijvingen; de denkbeeldenjfdie

een kind op deze wijze verkrijgt, zijn veel duidelijker

en ze worden dieper in het geheugen geprent, ter

wijl derzelver toepassing op het leven zeer verligt

wordt. — Wat derhalve een kind werkelijk zien kan

en zonder gevaar voor onschuld en deugd zien mag,

wijze men het aan , hetzij in het rijk der natuur,

hetzij in het gebied der kunst. Men make het daarbij

gewoon, om alles wat onder bereik zijner zinnen

komt, in zoo ver hoogere beweegredenen dit niet

onraadzaam maken, juist en duidelijk te beschouwen;

want, tusschen zien en zien; tusschen eene geregelde

weetgierigheid en ongeregelde nieuwsgierigheid is een

groot verschil’ —

3. Modellen en afbeeldingen kunnen de plaats van

werkelijke aanschouwing vervangen, waar deze on

mogelijk mogt zijn. Comenius baarde eertijds reeds

groot opzien met zijnen orbis‘ pictus; doch vooral

zijn , na Basedow, eene menigte van prentboeken en

van modellen aan het publiek aangeboden. — Jam

mer echter, dat velen ondoelmatig zijn ingerigt, ja

zelfs aanstootelijk moeten geacht worden en dat het

gebruik ook der besten aan velerlei misbruik on

derhevig is; weshalve, bij derzelver aanwending,

eenige voorzigtigheidsmaatregelen moeten genomen

worden. —

S 141

Vervolg. ‚

1. Betrekkelijk de keuze, mogen boeken metaf

beeldingen den kinderen niet worden voorgelegd,’

zoo dezelve iets bevatten:
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a. wat de zoo teedere schaamte kwetst , de inbeel-

dingskracht der jeugd bezoedelt en hare onschuld be

dreigt. Altoos worde de gulden regel gehuldigd.

» Heilige achting zĳ den /îinderlĳken leeftĳd ge-‘

wĳd!“ Milde beweert niet ten onregte, dat de gene,

die zonder zich te schamen, zekere voorwerpen,

in afbeeldingen, beschouwt, op den halven weg is

om ook dezelve in werkelijkheid zonder schaamte te

zien. — En behoeven wij er bjtevoegen, dat de

kinderen zich gewoonlijk niet bij het afgebeelde blij

ven bepalen, maar dat zij er zoo veel bijdenken ,

waardoor het onder de asche bedolvene vuur wordt

opgerakeld en aangeblazen? —

b. Ze mogen niets bevatten, wat bj kinderen de

hoogachting voor het heilige vermindert of gods

dienstige dwalingen en bijgeloovige meeningen begun

stigt. Heilige en eerbiedwaardige voorwerpen moeten

om deze reden altoos zoodanig worden voorgesteld,

dat zij eerbied wekken, en gelijk de kerkvergadering

van Trente vordert, dat ze voor het oog onderwijzend

en bemoedigend worden. —

c. Al wat valsch en onjuist is, blijve verwjderd.

Liever geene teekeningen en prenten , dan de zooda

ningen , welke de voorwerpen in een onjuist en ver

keerd licht plaatsen. —

d. Eindelijk moeten ze niets bevatten , wat met den

goeden smaak strijdt en alzoo den zin voor het schoo

ne verdooft. Aesthetische vorming moge hier, waar

men nieuwe kundigheden wil verwerven , slechts bj

zaak zijn; men moet ten minste verhoeden, dat den

kinderen geen valsche, geen verkeerde smaak worde

ingeboezemd- —

2. Wat het gebruik betreft, houde men in ’t oog:

a. dat men geene afbeeldingen te vroeg aan kinderen

moet in handen geven: niet vóór dat zj eenige vat

baarheid hebben‘om te‘ vergelijken, de verhoudings

maat te bepalen en in "t algemeen , niet vóór dat zij

in staat zjn, het afgebeelde te kunnen begrijpen.

b Men geve hun op eens niet te veel. Wanneer
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men hun op eens een geheel boek met platen in han

den geeft, of soms wel meerdere boeken tegelijk, zul

len zij wel zich in den beginne er met ongeduld van

meester maken , het eene blad na het andere omslaan en

zich haasten om alles te zien, doch zj zullen de gehee

le verzameling wegleggen, zonder iets geleerd te hebben.

c. Men zorge derhalve, dat het zien van platen in

geen gedachteloos kijken ontaarde. De onderwjzer neme

iedere afbeelding afzonderlijk, vestige de aandacht

zjner leerlingen op dezelve, wijze hun al de gedeel

ten, die opmerkzaamheid verdienen aan , wekke hun

nadenken op , en door ‘doelmatige uitlegging en aan

merkingen, leere hij hun, welk nut zij uit die be

schouwing moeten trekken. ——— Hoeveel gelegenheid

biedt zich hier aan, om op des Scheppers almagt,

wijsheid en goedheid te wjzen, en, bij godsdienstig

zedelijke onderwerpen , om op de geschiedenis , de

waardij en de gelukkige gevolgen der deugd opmerk

zaam te maken! — Bezit de afbeelding eenige kunst

waarde , dan verzuime hij niet, dit aantewijzen en de

kinderen zoodoende te leeren, om dit zelven opte

merken.

3. Wanneer zinnelijke voorwerpen , noch in de na

tuur, noch door afbeelding aanschouwelijk kunnen

gemaakt worden, blijft den onderwijzer niets anders

overig, dan door vergelijking met andere bekende za

ken of door duidelijke beschrjving het jeugdige ver

stand zijne hulp te bieden. Doch vooral in dit geval

is het noodzakelijk , dat hij zich naar hunne vatbaar

heid wete te schikken en derhalve met hunnen voor

raad van denkbeelden bekend Als men zich niet

eerst tot de lieve kleinen aflaat, kan men nimmer

met hen opwaarts klimmen‘

g 142.

Vervolg

1‘ Veel bezwaarlijker kan men bovenzinnelijke voor



—326—

werpen aaìzsc/zouwelĳk maken. Doch ook hier staan

twee onuitputbare bronnen voor ons open. Niet al

leen de Profeten en Apostelen toonen ons, hoe wij

hieruit scheppen kunnen , maar J. C. zelf is hier we

derom ons voorbeeld. -—— Immers de verhevenste ge

heimen van het rijk Gods heeft Hij ons in gelijkenis

sen , parabelen en voorbeelden geleerd. Ook de Oud

vaders waren met deze leerwijze zeer vertrouwd, ge

lijk hunne nagelatene geschriften getuigen‘ Zonder

de innerlijke beduiding der natuur en der gewijde ge

schiedenis in twijfel te trekken, bedienden zij zich

van dezelve om het ontzigtbare aanschouwelijk te

maken en te verzinnelijken.

5 69. hebben wij reeds herinnerd, welk een schat van

zinnebeelden in de H. Schrift vervat zijn, en ik beroep

mij nog eens op het uitmuntend werk "an Galura: Die

relígion in biblíschen bildern uml gleichnissen. Na het

lezen der H. Schrift, kan, ook in deze betrekking , de stu

die der Kerkvaders aan de Eerw. Geestelijken worden aan

bevolen.

2. De ijverige leeraar zal even als de verstandige

huisvader oud en nieuw uit zjnen voorraad te berde

brengen. Math. XIII, 52. Hij zal te dien einde

ook zelfs de natuur gadeslaan en bj voortduring

nieuwe verschjnselen ontdekken, in welke het boven

natuurlijke zich afspiegelt. Hoe nader deze gelijkenis

sen den gezigtskring zijner leerlingen liggen en hoe

levendiger zij met hunne levensbetrekking verbonden

zijn, des te beter. Hij verhoede echter, dat hij door

te platte, te lage vergelijkingen het heilige te gemeen

of zelfs belagchelijk make

In de werken van den H. Franciscus de Sales en van de

ll. Theresia vindt men menigvuldige zeer verrassende gelijke

nisscn, die den verbaasden lezer, terwijl hij door wouden

en (luisternissen meent te wandelen, van tijd tot tijd, de

heerlijkste vergezigten opleveren. Zeer schoone wenken geeft

ook: Gotthold, oder der Christliche leser ím buche der

natur. Muncben 1798.
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3. Ook de geschiedenis bezit een rjkdom van stof

om de verhevenste waarheden aanschouwelijk ‚voorte

stellen. kVij zien in haar niet slechts de wondervolste

betrekkingen der eeuwige wijsheid , die van het eenev

einde tot het andere -reikt en alles met liefde door

dringt, maar ook de geheele Godsdienstleer is niets

anders, dan de geschiedenis der schepping, onderhou

ding, herstelling en voleinding des menschelijken ge‘

slachts. Met zedelĳke denkbeelden , is het eveneens

gesteld. Wil men aan dezelve leven en aanschouwe

lijkheid verschaffenfldanjiis er geen beter middel , dan

wanneer wij den kinderen de deugd in haarbeoefe

nende personen voorstellen. Wat evenwel hieromtrent

meerdere uitbreiding verdient, behoort tot de katechetiek

g, 14s.

Het onderwîjs zĳ grondig’ en overtuigend.

1. Het is niet alleen het doel des onderwijzers om

nieuwe denkbeelden aan zijne leerlingen medetedeelen;

hij wil hen ook vast en duurzaam van zekere waarhe

den overtuigen- Dit vooral moet, bij het godsdienstig

onderwijs, ‘zijn doelwit zijn. Hiertoe is echter noodig‘,

dat hij de volle achting zijner leerlingen bezitte. Im

‚mers dan— alleen zullen de bewijzen , die hij aanvoert

ingang en goedkeuring vinden. Hij wachte zich zorg

vuldig voor alles, waardoor zijn persoonlijk aanzien

en gezagzou kunnen verloren gaan, en dit geschiedt

stellig, —- als hij zich zelven nu en dan tegen

spreekt; als hij zijne leerlingen poogt te verschalken;

wen hij voor of tegen eene partij te groote voorin ge

nomenheid aan den dag legt, en inzonderheid, als

zijne leefwijze met de grondbeginselen, die hij leer

aart, in strijd is. — Hij zal evenmin door ijdelen

zelfroem en snoeverij het vertrouwen zijner leerlingen

winnen; maar de voornaamste middelen om door kin

‚deren duurzaam geacht te ‚worden , zijn: eene zich

steeds gelijkblijvende en onbevooroordeelde denkwijze ,
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duidelijkheid en grondigheid van onderwijs, beschei

denheid, ongehuichelde waarheidsliefde en een gods

dienstig, vast karakter. —1

2. De wijze om waarheden te staven moet noodza

kelijk naar den verschillenden aard der voorwerpen

worden ingerigt. Daadzaken kunnen niet door inner

lijke gronden, maar door geloofwaardige getuigen be

wezen worden. De leeraar make, inzonderheid meer

gevorderde scholieren oplettend, hoe dwaas het zijn

zoude, bewezene daadzaken te loochenen of in twij

fel te trekken, — hoe bij dergelijke handelwijze de

gansche geschiedenis in duigen valt, en vooral doe

hij hen gevoelen op welken hechten grondslag de

Katholijke leer gevestigd is. Welke daadzaken zijn

trouwens grondiger bewezen en onlegensprekelijker,

dan dat J. C. geleefd, geleeraard en door de vol

dingenste bewijzen de goddelijkheid zijner zending,

ja zijne waardigheid als zone Gods gestaafd heeft ? —

Was Hij echter de zoon van God , dan zijn ook al

zijne uitspraken en beloften onfeilbaar, en derhalve

ook deze, dat zijne op den rotsman Petrus gebouwde

kerk nimmer door de poorten der Hel zal overweldigd

worden en dat Hij haar tot het einde der eeuwen zal

beschermen. Het is voldoende te weten; dat het is

‘gevloeid uit den mond van Gods Zoon — en niets kan

redelijker zijn, dan Hem volledig geloof te schen

ken. —

3. Dan ook ten opzigte van waarheden, die de

mensch door eigene rede kan bevatten en bewijzen,

is het vaak noodig , dat het kind , althans in den be

ginne, meer door het gezag van ouders en leeraren ,

dan door eigen inzigt geleid wordt. »‘Men verraadt

weinig kennis van ’s menschen ziel , als men de jeugd

al wat men haar leert, door innerlijke gronden, meent

te -kunnen bewijzen. Er zijn waarheden , die het

kind weten moet, die ik niet kan verschuiven en die

ik toch aan het kind niet bewijzen kan. Het kind

moet der moeder gelooven , dat dolle kervel of eenige

andere giftige plantsoort den mensch smarten, ja den

n’
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dood kan veroorzaken, want een innerlijk bewjs is

niet mogelijk en een ervaringsbewijs kan men niet le

veren. En gelijk het met deze plant plaats vindt,

zoo gaat het ook met vele andere belangrijke waar

heden.” ‚Milde.

Men passe dit echter niet toe op de godsdienstleer;

want het is zeer nadeelig als hier ‚het gansche onder

wijs op het bloote gezag van ouders en leeraren zoude

rusten. — Wat zoude later van zulke menschen wor

den, als zij in het vervolg met ongeloovigen omgaan,

of bekend worden met geschriften , in welke de

godsdienst in twijfel getrokken, bespot, bestreden

of geheel geloochend wordt? Hoe zullen zij hun

geloof, in onze dagen, tegen de menigvuldige aan

vallen staande houden, wanneer het op zoo eenen

zwakken grond steunt? Hunne godsdienst ware

alsdan gelijk aan die uit goud of erts gevormde

beeldzuilen, wier voetstukken echter uit brooze klei

gemaakt zijn; met een kleine steen kan men ze om

verwerpen! Dan. 11.31. volg. Ouders en leeraren

vergissen zich soms deerlijk in dit opzigt. Het kind

‘weet misschien alles, wat een christen weten moet;

maar hetmangelt aan bewijsgronden en van daar,

dat de godsdienstige overtuiging, in latere jaren ,

zoo ligt wankelt, en dat het als een ondermijnd ge

bouw ineenstort. —

‚‘ S 144.

Vervo/g.

Men vergenoege zich nimmer met schijngronden.

Vroeg of spade zien de leerlingen derzelver onhoud

baarheid in en verliezen alsdan al hun vertrouwen

jegens hunnen leeraar. Men moge zich in het eerst

van zoogenaamde argumenten aal /zominem bedienen;

op den duur zijn ze niet voldoende en moeten der

halve van andere gegronde bewijzen vergezeld zijn.

-Het‚ spreekt van zelf, dat ze naar de vatbaarheid

\
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der leerlingen moeten gewijzigd zijn. Wijsgeerige

argumenten , boven het gewoon begrip van kinderen

‚verheven, al zjn ze nog zoo juist en krachtig,

dienen tot niets, als ze niet begrepen worden.

Bij kleine kinderen, moeten vooral zulke bewijzen

gebezigd worden, die uit eigene en vreemde ervaring,

uit geloofwaardige getuigenissen , uit ligt verstaanbare

plaatsen der H. Schrift, alsmede die uit analogie en

inductie ontleend zijn. Bij meer gevorderden, beroe

pe men zich, bij het voorgaande, op het gezonde

menschenverstand, op het onweerstaanbare gevoel in

ons voor hetgeen zedelijk goed en waar is, en zoo op

klimmende , hoe meer de geest in kracht toeneemt,

des te vaster liale men de banden toe , die hem aan

de waarheid boeijen -— eene slavernij, door welke hij

in der daad vrij gemaakt wordt. Wantalleen de waar

heid maakt ons vrij, terwijl zonde en dwaling den

geest in) onteerende slavernij brengen. Joan. VIII.

32. — 1 ’

’ 2. Het is onvergelijkelijk veel beter, WCÙZÍgB, maar

Ìceurzlg gekozene dan vele bewijzen aan te halen. In

’t algemeen, moeten naar den ouden-stelregel de argu

menten meer gewogen dan geteld worden. ‚lrgumen

Ia non sunt numeranda , sed ponderanda. Ieder be

‚wijs worde zoodanig voorgesteld , dat de leerling des

zelfs gewigt en overtuigingskracht duidelijk inZie. Het

is niet zeldzaam, dat kinderen de hun voorgezegde

bewijzen behoorlijk herhalen, zonder den innerlijken

zamenhang van hetgeen zij zeggen te bevatten: het is

enkel geheugenwerk.

1) Het is eene erkende waarheid, welke de H. Augustinus leerde:

zNaturaa orde sic se habet, ut quum alíquid discimus, rationem

praecedat auctoîítas.” Om tot de wetenschap te komen, moet de

mensch eerst gelûoveîi. Het getuigt derhalve van groote verwarring van

denkbeelden, als menige godsdienstleeraar eerst de natuurlijke en dan

de geopenbaarde godsdienst aan zijne leerlingen voorhoudt. Even beris

pelijk is het, als men ten bewjze der geloofswaarheden eerst de be

wijzen uit de rede, en dan die der Openbaring aanvoert, even als

of de Openbaring slechts diende tot bevestiging van hetgeen onze rede

voorgeefi door haar zelve te kunnen inzien! Zie Kalk. Vorl. kap. III.
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3. Er zjn eene menigte waarheden , die het gezond

menschenverstand van zelf inziet en begrijpt, en waar-

over eerst dan bedenkingen ontstaan , als zj als twist

punten behandeld en met veel moeite bewezen wor

den. — Van dezen aard zijnjuist de eerste en de hoofd

waarheden der Christelijke geloofs- en zedeleer. —

Aan een nog zuiver en onbevooroordeeld gemoed ,

schijnt het onmogelijk, dat iemand bv. aan Gods be

staan , aan ’s menschen zedelijke vrijheid, aan de on

sterfelijkheid der ziel, aan het onvoorwaardelijk ver-

bod van onzuiverheid zoude kunnen twjfelen. Het zou

derhalve onverstandig zijn, als de onderwijzer den

schjn ‘aannam , als of dergelijke waarheden om er ge

loof aan te hechten eerst een rijp onderzoek vereisch

ten. Het te berde brengen van twijfelingen en tegen

werpingen verdient in dit geval evenzeer afkeuring.

Het lS zelfs niet goed te zeggen, dat deze waarheden

door beroemde mannen bestreden en geloochend zijn

geworden. Dit is trouwens ergenis voor de lieve klei

nen en de ondervinding getuigt , welke nadeelige ge

volgen het hebben kan, als onderwijzers, hetzij uit

onwetenheid , hetzij uit ijdelheid , op deze wijze , den

geleerde willen uithangen. Het is wel waar, dat on

ze H. Godsdienst voor geene tegenwerping behoeft te

vreezen en dat zj altooszegevierend uit het strijdperk

ten voorschijn treedt; maar de oplossing dier twijfe

lingen vereiseht vaak zoo vele andere kundigheden,

wijsgeerige scherpzinnigheid en denkkracht, dat ligt de

tegenwerpingen duurzamer, verblindender en levendi

ger op de leerlingen werken , dan de voorgestelde

gronden der waarheid. — De wederlegging wordt dik

werf niet genoeg begrepen of weldra weder vergeten;

terwijl de geopperde bezwaren in de ziel geprent blij

ven.

‘ Moet men dan in tegenwoordigheid der kinderen in ’t ge

‘ heel geene twijfelmgen en bezwaren opwerpen?— Neen, dit

durf ik niet beweren; doch men spreke enkel van zoodanige,

van welke men met grond verwachten kan, dat zij werkelijk

den kinderen zullen voorkomen en dan zoo, dat de weder
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legging wel grondig; maar tevens met hunne vatbaarheid

overeenkomstig is. Zie Milde. I. B. S 290. \

4. Eindelijk moet, zoo als wij S 89. reeds zeiden,

de te bewijzen waarheid altoos als zeer belangrijk,

als wenschelijk of als noodzakelijk worden voorge

steld: de opvoeder spreke uit de volheid zijner over

tuiging en zijn gansche gedrag bewjze, dat hij van

de waarheid zjner leer geheel doordrongen is

g 14s.

Het onderuìĳs moet op het /zart der kinderen

’ ’ werken.

1. Alles wat op S 77 en volg. over de opwekking,

leiding en vorming van het gevoel gezegd is, moet

hier toe gepast worden. Om den hoorder niet alleen

te onderwijzen, maar ook te roeren, is de hoofdzaak ,

dat de leeraar zelf waarlijk geroerd is. Bekend is het

gezegde des Romeinschen dichters: » Wiltgĳ dat ik

weene, ween zelf dan eerst ,"" en de ervaring he-

bestigt dit ten volle. ‚

De teedere kinderzielen zullen dan vooral met hunnen

leeraar sympathiseren, wen ze hem hartelijk zijn toe

gedaan , en zien , hoezeer hij voor zijn onderwerp is

ingenomen. Men kan echter eenen geheel tegenstrijdi

gen uitslag verwachten , als de roering des onderwij

zers gekunsteld is. Kinderen weten zeer fijn te onder

scheiden, tusschen ware en bloot gemaakte hartelijk

heid, en niets maakt nadeeligeren indruk op hen,dan

wanneer zij huichelarij in hunnen leeraar ontdekken

Wat is derhalve te doen? Onderwijzer! Godsdienst

leeraar! tracht door herhaalde , godsdienstige overwe

ging van de waarheden , welke gij den kinderen on- ‚

erwijst , u steeds meer en ‚meer van dezelve te door

dringen, uw harte te verwarmen en dat uw gedrag

er steeds volmaakter mede overeenstemme. Zij een

man des gebeds en hernieuw dagelijks het voornemen,
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van naar uw vermogen nuttig te willen zijn voor uwe

leerlingen, dan behoeft gij voorzeker uwe toevlugt niet

te nemen tot huichelarij en kunstgrepen. Uit de vol

heid uws harten , zal de mond spreken , en geen uwer

woorden zal vruchteloos op den akker vallen.

2. Wat de wijze betreft, op welke de onderwijzer

zich behoort uittedrukken , ten einde op het gemoed

der schoollieren te werken, neme de onderwjzer zich

wel in acht, dat hij geene afgetrokkene, veel naden

ken vorderende taal, — geene glinsterende , pralende

woorden bezige; geene verstrooijende zinspelingen en

geene lang uitgemetene en kunstig versierde rede ; maar

zijne taal zj eenvoudig , ligt verstaanbaar en aanschou

welijk. Te dien einde , bediene hij zich van goed ge

kozene gelijkenissen , zinnebeelden en verhalen. — Zoo

leerde ook de Zaligmaker, b.v. in zijn verhaal van

den verloren’ zoon , van den barmhartigen Samaritaan ,

van den rijken wrek, enz. Ga alzoo heen, en doe

ook zool‚

3. Nimmer late de opvoeder het bij bloote opwek

king des gevoels berusten ; maar wat in het hart bloe

sems draagt, dat moet in den wil tot edele vruchten

rijpen. Opwinding tot enkel gevoeligheid , is niet al

leen vruchteloos , maar kan zelfs schadelijk worden.

S 78. Ten einde het gevoel werkdadig te maken , moet

men er zich niet toe bepalen om bloot algemeene voor

nemens optewekken, want dit zal weinig baten. Im

mers die algemeene voornemens smelten weg als de

sneeuw in de maand April: ze zijn haastig gevormd

maar ook even schielijk wederom verdwenen, zonder

eenige sporen achtertelaten- Men bepale derhalve elk

goed besluit zeer naauwkeurig en in bijzonderheden ——

van tijd , plaats en andere omstandigheden. » Ziet kin

deren , zoo moet de onderwijzer spreken , — ziet, van

nu af aan , moet dit of dat vermijden , — dan —

daar moet gij dit doen , die gelegenheid , moet gij

u zoo gedragen, enz.” Wanneer nu later de kinderen

zich in die omstandigheid bevinden , herinnere hun de

onderwijzer deĳdoor hen gemaakte voornemens, betuige
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hun zjne tevredenheid met gedane vorderingen en wijze

hen vooral op de goedkeuring huns Hemelschen Va

ders , waarvan het zelf bewustzjn hun de aangename

getuigenis geeft.

g 14e.

Door het onderwĳs , moeten de kznderen prak

tische vaardigheid leeren verkrijgen.

1. De leeraar moet in de eerste plaats zorgen, dat

het geleerde diep in het geheugen geprent worde. S,

67, hebben wij over de middelen, door welke dit

geschieden kan, gesproken. Dikwerf echter is het

naaste doel des onderrigts, dat de jonge mensch ze

kere praktische vaardigheid verwerve, b.v. lezen , schrij

ven, rekenen, muzijk, enz. In dit geval kan men

als hoofdregel aannemen , dat men den leerling , vooral

in den beginne niet, met vele definitien, logische

verdeelingen en drooge theorien moet lastig vallen,

maar dat het onderrigt zoo veel mogelijk praktisch

gemaakt worde. Oefening is het eerste en noodza

kelijkste.

2. De onderwijzer toone derhalve den leerling, wat

en hoe hij het moet aanleggen; hij late hem vervol

gens , onder zijne leiding, de zaak zelf doen, en oe

fene hem in de gevorderde handgrepen, tot datdaarin eenige vaardigheid verkregen heeft. Er is vooral

in den beginne groote naauwkeurigheid noodig, want

als de onderwijzer bij de beginselen te toegevend is

en er te snel overheen gaat, zal hij niets goeds be

werken. De leerling zal voortdurend een sukkel

blijven of de onderwijzer zal later van voren af aan

met hem moeten beginnen. Derhalve ’festina lente...

langzaam voorwaarts.’ Er is hiertoe voorzeker eene

onuitputbare bron van liefde en geduld noodig; doch

dit zijn bezwaren zijns beroeps, die hij uit hoogere

inzigten met liefde moet torschen. Hij wachte zich

wel van mislukte proeven in den aanvang te gestreng
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te gispen, en den beschroomden leerling , door bespot-

ting en bitse verwijten, of zelfs door straffen- den moed

te benemen. Hij boezeme hem veelmeer vertrouwen

in , poge deszelfs belang in de zaak te vermeerderen,

doe hem de gemaakte vorderingen goedkeurend opmer

ken en helpe hem den eenen trap na den anderenbe

stijgen. — Deze opklimming zelve, en, hoe dezelve

bij verschillende vakken moet plaats vinden , leert de

methodiek- ‘

3. » Eindelijk, gelijk Milde te regt aanmerkt, ma

ke de onderwjzer bij elken regel, bij iedere leer

stelling, aanstonds de toepassing op eenige gevallen

uit het werkelijke leven , en wel bij voorkeur op de

zoodanigen, die uit de tegenwoordige of toekomstige‘

bestemming der leerlingen ontleend zijn, opdat zj

het nut en het gebruik erkennen van hetgeen zìjlee

ren. Men moet de regels niet toepassen op zeer moei

j-elijke of ideale voorvallen; maar op dikwerf in ’t

leven voorkomende: — immers alsdan zijn de leerlin

gen beter te huis in de ideale wereld, dan in de wer

kelijke; zij weten zich goed te helpen in zeer moeije

lijke voorvallen; terwijl zij bij gewone met de handen

in het haar zitten. ‘

g 147.

Of het openbaar- of /zuisonderwzjs de voorkeur

verdiene.

1. Deze vraag werd reeds door Quintilianus beant

woord en is ook in onze dagen meermalen te berde

gebragt en op verscheidene wijze beantwoord

Ten voordeele van het huisonderwijs wordt aange

voerd : ’

a. dat de onderwijzer zich , zoowel in de keuze als

de rangschikking der leerstof, alsmede in leermethode

geheel en naauwkeurig naar de behoeften des leerlings

kan rigten, en hem trapsgewijze kan opleiden; terwjl

hij hij ’t openbaar onderwijs , zich, zonder op eenen
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enkelen te letten , naar ‘t meerendeel der klasse rig

ten moet.

b. De privaatonderwijzer kan den geheelen tijd aan

zjnen leerling alleen toewijden, terwijl- deze ‘t

openbaar onderwijs onder velen moet verdeeld worden.

e. het hnisonderwijs , is minder aanleiding tot

onzedelijkheid en de leerling kan veel beter en onafge

brokener in "t oog worden gehouden. Het is integen

deel eene reeds oude klagte, dat de kinderen in de

scholen niet zelden verleid, of tot verschillende balda

digheden aangespoord en met zaken bekend gemaakt

worden , van welke zij nog niets moesten weten.

Zie IÏeydenreic/z: Der privat- erzie/zer. Lezjaz. 1800

2. Het privaat onderwijs heeft echter ook deszelfs

keerzijde; de voornaamste bedenkingen tegen hetzelve,

zin:
Ja. In betrekking op de leerlingen. Er vindt geen

wijdijver plaats: de leerling heeft niemand , met wien

hj zich meten kan , en door wiens vorderingen hij aan

gemoedigd of beschaamd gemaakt kan worden. Bij het

openbaar onderwijs, worden de kinderen meer aan ge

hoorzaamheid , verdraagzaamheid en onderlinge dienst

vaardigheid gewoon gemaakt: zj oefenen zich meer in

den omgang met verschillende karakters; zij verkrijgen

meer moed en geschiktheid om zich behoorlijk uitte

drukken en het bloode , het vreesachtige, het onhan

dige , hetwelk zij vaak uit het ouderlijke huis mede

brengcn, gaat van lieverlede verloren. Ook het zeden

bederf kan grootendeels verwijderd worden, als er

naauwkeurig opzigt wordt gehouden en ouders of kost

schoolhouders , en zij, die jongelieden bij zich laten

inwonen , en onderwijzers elkander ondersteunen.

b. In betrekking tot de ouders. Men kan aanne

men , dat verreweg de meesten onvermogend zijn om

er eenen privaat onderwijzer op natehouden en zich

al de vereischte hulpmiddelen tot behoorlijk onderrigt

aan te schaffen. En gesteld ook, dat zij welhebbende

lieden waren, hoe moeijelijk is het, iemand te vinden

die in alle opzigten tot zoo gewigtig eene taak bere

l

l
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kend is, en wien zij derhalve het dierbaarste wat zij

bezitten geheel zeker kunnen toevertrouwen.

c. Eindelĳk in betrekking op kerk en staat. Bei

den hebben er groot belang bj, dat het onderwijs ,

naar zekere en beproefde glrondstellingen, wordt ge

geven, en dat daarin een eid heerscht. — Dit kan

echter bij het privaat-onderwijs nimmer tot stand

worden gebragt, wjl hier naauwkeurig , openlijk op

zigt en vergelijking onmogelijk zijn of ten minste ge

makkelijk kunnen verijdeld worden- Dit is ook de

reden , om welke de privaat-studie door de openbare

wetten zoo zeer moeijelijk gemaakt wordt.

Zie Quintilian , lib I. C. I. Rollin , La maniere etc.

4. b. art. 2.

3. Het is eene andere vraag of het beter zij, kin

deren in huis optevoeden of ze aan opvoedings-institu

ten toetevertrouwen. ‘In ‘t algemeen kan men zeggen,

dat het met kinderen gaat, als met teedere boompjes.

Wen ze zekeren ouderdom bereikt hebben , tieren zij

beter, als ze eens overgeplant worden. Bij de toe

passing echter van dezen regel, moet men niet alleen

de veelzijdige omstandigheden van het ouderlijke huis

in aanmerking nemen, maar vooral ook de gesteldheid

der inrigting , in welke het kind zal geplaatst worden,

onder wiens opzigt en in welke handen het instituut

zich bevindt, welke geest er heerscht, welke midde

len het bezit om de bereiking van ‘s mensehen tijde

lijke en eeuwige bestemming te bevorderen; in welk

gezelschap en in welke betrekkingen het kind aldaar

zal komen , enz. — Alleen de godsdienst -— wij her

halen het — kan den mensch , gelijk het behoort op

voeden; want zij alleen vereenigt in zich licht en

liefde , en terwjl zij het hoogste steeds als het

eerste en belangrijste beschouwt, regelt zj wel is

waar ook alle andere betrekkingen, maar elke op

hare plaats en in behoorlijke ondergeschiktheid. Zij

alleen kan eenheid , harmonie en veelzijdigheid in de

opvoeding brengen en geeft ons om die reden waar

borg , dat zj, zoowel het geluk van dit leven , als

22



—338-— ‚

van het toekomende kan bevorderen. Bevorens alzoo

een kind op een instituut te plaatsen, zj de eerste

vraag der ouders: hoe ‘is het daar in een gods

dienstig opzzgt gesteld?

-ËÔW

DERDE HÛOFDSTUK .

- OVER DE VOORNAAMSTE MIDDELEN TOT VERDERE ONTWIK

KELING EN EIGENE VORMING DER LEERLINGEN.

g 14s.

Voorafgaande herinnering.

1. Het zoude er zeer slecht met den mensch uit

zien, bijaldien hij anders niets wist, dan hetgeen hem

door ’t onderwijs van anderen opzettelijk is mede

gedeeld. — Met hoevele denkbeelden is des kinds

geest reeds verrijkt, bevorens het eigenlijk onderwijs

kan begonnen worden ? En hoevele opmerkingen

maakt de jonge mensch niet, zonder hulpe der on

’ derwijzers, gedurende zijne leerjaren? En hoe be

perkt zoude bij dit alles zijne kennis zijn , wanneer

ij bij het verlaten der schole voortaan van het ver

worven kapitaal zijner kundigheden teeren moest en

niet als jongeling en man bij voortduring dat kapitaal

vermeerderde en op woekerwinst uitzette? —

2. De wegen langs welke en de middelen waardoor

den mensch gestadig nieuwe kundigheden toevloeijen,

zijn bijna talloos, nademaal zoowel de zinnelijke

als bovenzinnelijke wereld den vatbaren geest van

alle zijden zoo veel ter opmerking aanbieden. Kort

heidshalve wil ik slechts van drie middelen gewa
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gen, namelijk de ervaring, de verkeering met men

schen en de lectuur. —

g 149.

De ondervinding als middel ter verkrijging

van kennis.

1. Te allen tijde, werd de ondervinding als de

beste leermeesteres beschouwd. Vele kundigheden kan

men, zonder haar, in ’t geheel niet verkrijgen, b.v.

praktische menschenkennis , schranderheid in de ver

keering , de kunst om zekere affaires te drjven,

enz. Zelfs de wetenschappen , welke men door

middel van onderwijs en boeken kan leeren, moeten

eerst door de daarbij komende ondervinding duide

lijk en aanschouwelijk gemaakt worden. Zij over

tuigt ons het best van de waarheid en de belang

rijkheid van sommige leervakken, en terwijl zj ons

bekend maakt met de wrijvingen en zwaiigheden

‚in de toepassing voorkomende, volmaakt zij het ge

noten theoretisch onderwijs: zij doet ons de ver

eischte vaardigheid eigen maken , geeft ons daaren

boven zekeren juisten takt in de handelwijzen , en

geleidt ons vandieverlede tot belangrijke ontdekkin

gen en opmerkingen , welke geene theorie ter wc

reld ons zou geleerd hebben. Dit vindt plaats bij

alle kunsten en wetenschappen, zoo ze ten minste niet

enkel in bespiegeling bestaan, maar ook op het wer

kelijk leven invloed uitoefenen. Allerwege wordt de

‚mensch eerst in de school der ondervinding tot een’

praktisch geschikt man opgekweekt.

‚ 2. Er is derhalve voor de vorming der jeugd geen

beter middel, dan den jongen mensch vroegtijdig op

deze school te doen en hem aanleiding te geven om

uit zijne ervaring nut te trekken. Wil men echter

uit ondervinding leeren , dan is het niet genoeg ‚veel

te zien en te hooren, maar men moet al Ìtetgeenmen

aantrĳt, juist waarnemen , met kalmte en met ernst
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daar over nadenken en praktische regelen voor ons

gedrag in de toekomst daaruit afleiden. —— » Niet

degene (zegt Milde) die veel gezien , maar die juist

gezien heeft; met die lang geleefd, maar die met na

denken geleefd heeft , heeft dit vormingsmiddel te zij

nen voordeele aangewend. Menigeen heeft halve we

relddeelen doorgereisd en heeft nog weinig gezien;

menigeen IS ooggetuige geweest der grootste natuurlij

ke en staatkundige omwentelingen, en die evenwel

niets ondervonden heeft." — Om deze reden, kan bv.

een nadenkend geneesheer ook in eenen beperkten

werkkring veel meer ondervinding hebben, dan een

gedachtenloos receptenschrijver in eene met allerlei el

lende bezochte hoofdstad. Dit zelfde is op elk beroep

van toepassing. De opvoeder poge deswege de kinde

ren o alles wat hun voorkomt, inzonderheid o meer
gewigiige zaken opmerkzaam te maken; hij Pspreke

vaak met hen en wijze hun aan , hoe zij de gemaakte

ondervinding ten voordeele moeten aanwenden en hij

zelf moet wederom het levend voorbeeld zjn, hoe

men het moet aanleggen om door de ondervinding da

gelijks in kennis toetenemen.

Milde, I. B. , S 187 en 298. Reeds de Profeten des O.B.

verweten dikwerf hunnen tijdgenooten, dat zij, gelijk aan

menschen, die oogen hebben zonder te zien, niet wijzer

waren geworden door alles , wat hun en hunne vaderen was

wedervaren. Ûnovertreffelijk ook als waarschuwing voor onze

tijden is het zwanengezang van Mozys, V. B. , XXXII, als

hij onder anderen in weemoed iiitroept: n Dit ‘volk is zon

der overleg en zonder wĳsheíd! Mogten zĳ toch verstan

dig worden, het ter harte neînen, en vooruitzien, wat

hun te wachten staat!”

3. De ervaring moet niet op lagen trap blijven staan;

zij moet eene hoogere vlugt nemen; want anders ver

wart zij ons te veel in het stoffelijke. De uitspraken

der Goddelijke Openbaring moeten als zoovele licht

sterren de schijnbare verwarring der ondermaansche

verschijnselen met heiir licht bestralen, en gelukkig

achten wij den man , die reeds als knaap en jonge
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ling leerde, alles wat op aarde voorvalt, in ‘t licht

des geloofs te beschouwen en daarop terugtebrengen!

Gelijk eens op het Almagtig woord: »Het worde

licht” over den duisteren mengelklomp een heldere dag

opging, zoo gaat het nog! — De ongodsdienstige

mensch ziet in de gebeurtenissen en lotgevallen zijns

lerens niets dan dwaling en toeval: hij loochent de

Voorzienigheid, en hopeloos geeft hij zich aan de on

verbiddelijke luimen des toevals over. Wie echter in

het licht der Openbaring wandelt, vindt allerwege

eenheid, schoonheid en wijze beschikking en moge

hij zeer veel niet kunnen uitleggen, dan is toch des

niettemin zijne overtuiging onwankelbaar, dat wat

hier een wanklankend geluid geeft, zich eens in een

wige harmonie zal oplossen. Levendig geloof en kin

derlijke godvruchtigheid zijn dierhalve bovenal noodig

om de ondervindingen te verstaan en door dezelve

wijzer te worden.

‘i. Eindelijk moet de jonge mensch gewaarschuwd

worden voor alle ervaringen , die hij te duur, hetzij

met opoffering zijner gezondheid, hetzij met die zijner

onschuld zoude moeten koopen. Het is meer dan

liefdelooze, ja het is eene goddelooze stelling: »dat

de jeugd, door te vallen, /zet gaan moet leeren.”

Een verstandig opvoeder zal wel den ongelukkiglijk

plaats gehad hebbende val des leerlings te baat nemen

om zijne verbetering te bewerken; maar het ware

goddeloos, zijn val te veroorzaken , om daardoor later

een ander goed doel, al ware het ook nog zoo goed ,

te bereiken. Helaas! de geschiedenis levert ons treu

rige voorbeelden in overvloed van anderen , die ons de

treurige gevolgen en naweeën der zonde voor oogen

stellen , dan dat wij eerst den jongeling in het ongeluk

zouden storten , om hem later met des te meer vrucht

tegen gevaren te waarschuwen.
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5 150.

Ûver de verkeering met menschert.

1. Het is gelijkelijk, in een zedelijk , godsdienstig

en intellectueel opzigt, hoogt belangrijk, met welke

mensehen wij omgaan. In de jeugdige jaren is vooral

de navolgingszucht zeer opgewekt , en de weeke ziel voor

alle indrukken zoo vatbaar, sluit zich zoo gaarne aan

anderen aan , neemt hunne denk- en handelwijze on

gemerkt over en volgt hen na , zonder het goede van

het gebrekkige te onderscheiden. Heeft de jonge

mensch het geluk , met mensehen om te gaan , die door

gerijpt oordeel , door schranderheid van geest en vlug

heid van voorstelling , zoo wel als , door hunne gods

dienstige vorming , achting verdienen , dan is dit formeel

voordeel op zich zelf reeds zeer groot. Hij wordt als

dan tot eigen nadenken aangespoord; hj leert de denk

beelden van anderen spoedig vatten , zjne eigene dui

delijk en bepaald uitdrukken, het voor en tegen be

proeven en elk voorwerp van meer dan eene zijde

beschouwen. In den omgang met beschaafde mensehen,

leert hij buitendien veel, wat hij nergens elders zou’

geleerd hebben. Veel wat hij in de school niet dan‚

met veel moeite , misschien wel met tegenzin, tot zijn

eigendom zou gemaakt hebben , sluipt hier ongemerkt,

zonder inspanning, onder vrolijke scherts, zjne ziel

binnen. Men kan het niet ontkennen , dat de verkeering

veelzjdig nut aanbrengt, en dingen leert, die anders

veel tijd zouden gekost hebben en toch spoedig weerìn

’tvergeetboek zouden geraakt zijn, welke de mensch

in den omgang, langzamerhand in zich opneemt, en

die te dieper in zijn geheugen gcprent worden , naarmate’

‘met aangename herinneringen van ersonen, van

plaats, tjd enz., verknocht zijn. -—— mmers, gelijk

Milde er bjvoegt , in de verkeering, boezemt het on

derwerp meer belang in , strookt beter met de tegen

woordige omstandigheden en de stemming des kwee

kelings , wordt gemakkelijker begrepen , en blijft lan
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ger in het geheugen , dan wanneer het in den vorm

eens sijsteems gegoten en als taak voor bestaande uren

is opgegeven. — Sommige leervakken, b.v. levende

talen of uiterlijke wellevensheids-regelen kan men al

leen in den omgang , op eene gemakkelijke en tevens

weinig tjd roovende wijze , leeren.’ Zie ‚Milde I. B.

S 217 en 299. —

2. Even gemakkelijk kan echter ook de verkeering

alle ware vorming geheel bederven. — Ongelukkig de

knaap , wee den jongeling! wen hij zich door ligtzin—

nigen, phantasten , eigengekke zwetsers, die over alles

heen vallen , zonder iets grondigs te kennen , of door

met dwaling en vooroordeelen benevelde menschen ,

of door zoodanigen, die door den heerschen tijdgeest

aangestoken zijn, omgeven ziet. Van lieverlede zullen

hunne voorbeelden hem medeslepen op de wegen des

verderfs , want kwade gesprekken, bederven goede

zeden! ‘

3. Hieruit volgt van zelf, hoe behoedzaam wij zijn

moeten in de verkeering met kinderen, of als’ wij met

anderen in hunne tegenwoordigheid spreken. Dikwerf

geven naauwlettend acht op hetgeen volwassenen

in hun bijzijn onder zich verhandelen. Het woord,

"t welk bij zulke gelegenheid in de jonge ziel geval

len is , blijft er vaak jaren in liggen, maakt groote

ren indruk, als wanneer het regtstreeks tot haar wa

re gerigt, en brengt vruchten voort des levens of ‘des

doods. » Wacht u derhalve , dat gĳ geen’ van de

ze kleinen gering achtet.” Math. XVIII. 10. En ,

hoezeer ‘moeten dan ook ouders en opvoeders niet

waakzaam zijn, dat hunne kinderen in geene slechte

verkeering geraken , en hoe liefderijk en ernstig moe

ten zij hen niet waarschuwen bij de intrede in de we

reld, als ze meer aan zich zelven zullen overgelaten

zijn, om toch zooveel mogelijk den ‘omgang met alle

voor hunne deugd gevaarlijke lieden te schuwen! —

>>Û, Timotheus , bewaar het u toevertrouwde pand ,

vermijd onheilige nieuwigheden van woorden, hoed u

voor de twistredenen der valsche, gewaande weten
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schap , welke eenige zich toeëigenen , die van het ge-

loof zijn afgeweken.” I. Tim. VI. 26 en volg.

Het zoude ons te ver voeren , wilden wij hier de regelen

opgeven , die een jong mensch in den omgang met anderen

volgen moet, om tegelijk met zijne tijdelijke welvaart, ook

de eeuwige te verzekeren. De meeste nieuwere schrijvers wij

den alleen hunne aandacht aan ’s menschen tijdelijk welva

ren. Hunne zedelijke voorschriften hebben zelfs‘ dikwerf gee

ne andere strekking , dan, opdat door derzelve opvolging de

’ mensch goed door de wereld kome. Het eeuwige schijnt hun

der moeite niet waardig om er aan te denken: zij bekreu

nen zich hier niet over, en laten dit op den jongen mensch

berusten , zoo bv. Knígge, Franklin en dergelijken. — Mo

ge er in hunne geschriften ook al eenige wijze lessen en nut

tige wenken voorkomen, ze gaan mank aan godsdienstige on

verschilligheid: het is niet de wijsheid die‘ van boven komt;

maar veeleer die wijsheid, welke in de H. Schrift onder den

naam van wĳsheid dezer wereld en ‘Ĳleeschelĳke wĳsheid

wordt aangeduid.

4. Ook het reizen verdient hier onze opmerking.

De verkeering met vele en met verschillende soorten

van menschen, de buitenlandsche natuur en kunstpro

ducten , de verschillende gebeurtenissen en lotgeval

len , die vaak hiermede verbonden zijn , kunnen niet

alleen veel ter bevordering onzer kennis bijdragen ,

maar veel aanstootelijks, met den landaard verbonden ,

gaat verloren , eer het karakter meer vastheid erlangt.

Vandaar dat het spreekwoord zegt, dat reizen verstan

dige en ondervindingrijke menschen vormt. Het is even

wel een middel, niet voor elk geschikt. Het vordert

een aanzienlijk vermogen , gedegene godvruchtigheid

en zoowel van den kant des ligchaams als der ziel

zekeren graad van rijpheid. Voor de jeugd , kan het

reizen alleen onder begeleiding eens verstandigen en

godsdienstigen Mentors onschadelijk en waarlijk nut

tig gemaakt worden. Het geschiedt helaas! maar al

te vaak, dat jongelingen van uit den vreemde niets

medebrengen dan een gewond geweten, eene bezoe

delde fantasie en een verwelkt ligchaam. Gelijk het
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lam in de doornen zijne beste wol verliest, zoo gaat‘

het ook met den jongeling, als hij zonder de noo

dige voorzigtigheid groote steden bezoekt. Zie Riccar

di. C. XXIV.

5151.

Ûver lectuur.

1. De kunst om gedachten en gewaarwordingen door’

zigtbare teekenen juist te bepalen en aan anderen me

detedeelen , is voorzeker eene der voortreffelijkste ga

ven des Scheppers. Door haar, kunnen wij ons de

vroegste tijden en de middeleeuwen vertegenwoordigen,

en in den geest vriendschappelijk verkeeren met alle

Wijzen der vorige eeuwen.

Hetgeen de wjsste , beste en edelste menschen ooit

gedacht en gevoeld hebben, dat kunnen wij henna

denken en hunne gewaarwordingen doortintelen ook

onze borst. Hunne ervaring wordt eenigermate de oa

ze , en drijvende‘ op de wieken, die zij ons aandoen,

kunnen wij ons tot op een verheven punt verheffen,

aan hetwelk wij , aan ons zelven overgelaten , vroe

ger niet zouden hebben durven denken.

2. Vroeger reeds hebben wij aangetoond , hoezeer

ook het lezen nadeelige gevolgen kan berokkenen , in

zonderheid in onzen tijd , in welke een zondvloed,

van slechte geschriften Europa’s bodem overstroomt.

Er is derhalve in de keuze der boeken groote voorzig

tigheid noodig. De opvoeder late zich, noch door

den schoonklinkenden en veel beloovenden titel des

boeks , noch door de schoone recensien en aankondin

gen misleiden; maar hij neme als onveranderlijken

grondregel aan , nimmer zijnen leerlingen een boek

in handen te geven, bevorens hij het zelf geheel door

gelezen , naauwkeurig beproefd en strookend gevonden

heeft met de indiridueele gesteldheid des leerlings.

Er zijn voorbeelden, dat geschriften voor de jeugd

het gift, ’t welk zij bevatteden, tot op de laatste
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bladzijden bewaarden, op welke plaats het te meer

schade moest toebrengen , dewijl de jonge lezer door

het voorafgaande schoone reeds voor den schrijver in

genomen was. Moge ook de schrijver eens boeks een

allezins braaf mensch zijn, op wien men zich veilig

verlaten kan, zoo is evenwel alles niet voor allen

geschikt: alleen de onderwijzer kan bepalen wat voor

den leerling dienstig is. — trachte ook met waar

schuwende liefde zijne kweekelingen aantesporen, dat

zij ook in latere jaren , altoos over hunne lectuur met

gârn’ verstandjgen elrjt godvrijciitigen Hldüll raâdplegeâi.

anneer op e mar , naas e gezon evoe ingsmi -

delen, ook verpestende, ziekte en dood veroorza

kende giften werden verkocht, —— wie zoude dan zoo

ligtzinnig zijn, om, zonder te vragen, zonder te

raadplegen, van den eersten, den besten te koo

pen en dan zorgeloos te gebruiken?

3. De opvoeder beware zijne leerlingen voor het

schadelijke veel lezen ‘1). Wie te veel en alles leest,

wat hem in handen komt stoot onvermijdelijk ook

op slechte en onverderfelijkd boeken; en dewijl zulke

menschen het meeste bloot oppervlakkig doorlezen,

gaat het gìôithtlnlie âiel, zoohals-het mett hethligf;

c aam ge eur as e mensc meer geno en ee

dan hij verduwein kon. — Non multa sed multum.—

De Ûuden wilden, dat men niet zoo velerlei geschrif

ten lezen zoude, maar aanhoudend, en men heeft

buiten kijf veel meer nut, als men een boek goed

leest, zoodat men in den geest des schrijvers door

dringt, dan wanneer men een aantal boeken doorbla

dert en op de oppervlakte blijft hangen. Nademaal

nu ongeregelde leeslust eene der hoofdkwalen onzer

eeuw is geworden , moeten de leerlingen er vroegtij

1) Men beware onder anderen de kinderen ook voor geschriften, die

hunnen geest te zeer verstrooijen of de teergevoeligheid te zeer opwek

ken. De inhoud moge ook stichtelijk zijn, zj wekken ongeregelde lees

ziicht en aan het gevoelige zoo zeer gewone kind , steekt begeerig, in

sterkere en gezonde kost geen smaak hebbende, naar Romans de

handen uit.
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dig aan gewoon gemaakt worden , om elk boek lang-

zaam en aandachtig , en met nadenken te lezen’, zoo

dat zij, zoo wel de reeks der denkbeelden , alsmede

de gewigtigste verdeelingen goed vatten en begrijpen.

Voor de eerste maal, zjn wij gewoonlijk , met den loop

der denkbeelden en de verschillende eigenaardigheden

eens schrijvers, te weinig bekend. Het gaat ons,

als een reiziger, die voor de eerste maal een vreemd

land bezoekt: de overgeblevene indrukken verwarren

en verdwjnen weldra. -—— Hebben wj ons echter bij

de eerste lezing met des schrijvers geest bekend ge

maakt, en lezen het boek op nieuw , dan zullen

wij zelven verbaasd staan , hoevele zaken ons‚ de eer‘

ste keer ontgaan zijn. — zullen dan niet slechts

den inhoud duidelijker vinden, maar wij zullen er

dieper in dringen en het herhaald gelezene zal niet

gemakkelijk in onze ziel worden uitgewischt. Bijzon

der gewigtige werken zullen ons bij eene derde en

en vierde lezing steeds nieuwe voordeelen opleveren.

4. Voor meer gevorderde jongelieden , is het zeer

nuttig, wanneer men hen aanspoort en helpt tot het

schriftelijk verzamelen van de vruchten hunner lectuur.

Ten dien einde is aanbevelenswaardig:

a. Het bij een verzamelen en uitschrijven van schoo

ne en merkwaardige plaatsen, dezelve verdeelende en

rangschikkende in verschillende vakken-

b. Het aanleggen van een zaakregisteî- , in het welk

al de schriften opgeteekend zijn , waarin men iets voor

treffelijks over zekere stof gelezen heeft. Men moet,

om het opzoeken gemakkelijker te maken, niet slechts

de paragraaf, maar ook de uitgave en het deel naauw

keurig aanteekenen.

c. Het ontleden van eenige werken; men ontdoet

den inhoud van alle inkleeding, men berooft hem van

huid en vleesch en de gedachtenreeks des schrijvers

stelt men voor als een ligt te overzien geraamte. De leer

ling kan eerst als proef met een gedeelte des werks

beginnen en dan later zjn werk voortzetten.
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Men vergl. Thanner, Ing. Lehrbuch der theoret. Pbiloso

phie, l. Tb. Salzburg 1811. Keyn, J. A. Ueber die lese

sucht der jugend , und die mittel , dieselbe zu mìissigen und

zu leiten. Regensburg 18Ü5.

Een uitmuntend geleerde, die sinds meer dan veertig ja

ren, niet alleen als schrijver, maar ook, door praktische

werkzaamheid, vele verdiensten ten opzigte van het rijk Gods

verworven heeft, raadt onder anderen het volgende a. Men

moet ieder boek meermalen lezen en wel b. telken reize,

uit een nieuw gezigtspunt, en dit altoos in ’t oog houdende;

o. alles wat met het voorgestelde doel bijzdnder strookt, in

voortloopende getallen , kort opteekenen en eindelijk d. deze

bemerkingen geklassificeerd te zamen stellen en als verstrooide

steenen in bestemde huisjes verzamelen, hetgeen gemakke

lijk geschieden kan, als men ieder soort, in het daarvoor

bestemde nummer plaats. Het zal wel niet behoeven gezegd

te worden, dat, behalve de H. Schrift, slechts zeer gewigtige

en wel geslaagde werken zulke moeite waardig zijn. Niemand

zal in gemeene zandheuvelen graven om erts te zoeken. Al

deze wijzen van uittreksels te maken-, hebben overigens zeer

vele voordeelen. Wie zich daarmede onledig houdt, zal

niet slechts het boek met meerdere oplettendheid lezen;

maar hij verzamelt zich daardoor de heerlijkste schatten

voor de toekomst, en, moge hij op vergevordenden leeftijd

niet geheel meer den smaak van vroegere jaren huldigen,

zoo zal toch eene doorbladering van deze studien hem genoe

gen en veelzijdig nut opleveren.

g 152.

Slotwoorden.

1. ’sMenschen bestemming is oneindig verheven:

zijn laatste doel en einde is God zelf. Gedurende on

ze aardsche loopbaan , moeten wij Hem gestadig meer

naderen , niet slechts ieder voor zich, maar allen el

kander op den weg derwaarts de behulpzame hand

biedende, en in den ons door God aangewezen’ werk

kring. Daarom luidt het gebod aller geboden: » Gij

zult den Heer uwen God liefhebben uit geheel uw

harte, uit geheel uwe ziel en uit al uwe krachten en

uwen naaste gelijk u zelven.” Math. XXII. 37 en v.
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Tot dat verheven einde , moeten ouders en onder

wijzers de zwakke en teedere planten der menschheid

pogen optevoeden. Geen vermogen mag in het kind

verwoest, maar allen behoorlijk ontwikkeld worden,

en wel derwijze, dat allen ter bereiking van het hoofd

doel bijdragen of ten minste — zoo, dat geen der

zelve met dit hoofddoel in strijdige en vijandige be

trekking gerake. Trouwens, schoon de mensch ook

alle talen der menschen en der Engelen sprake,

schoon ook alle geheimen en wetenschappen voor zijnen

doordringenden geest openlagen , zoo zoude hij even

wel niets zijn , zonder de liefde! — I. Kor. XIII. 1.

Math. XVI. 26.

2. Doch in den staat der verdorvenheid , en zuch

tende onder de wet der zonde, bestaat voor ons geene

andere redding, dan door den Goddelijken Middelaar -—

Jezus Christus. — Buiten Hem , is geene zaligheid ,

en er is den menschen geen andere naam gegeven,

in welken zij kunnen zalig worden. Hand. IV. 12.

Willen wij derhalve opvoeden gelijk het behoort, dan

moeten de lieve kleinen tot Jezus brengen ; of

liever zelf geeft ze ons over , en legde de hoogst

belangrijke taak op onze schouderen, dat wij hen,

als den prijs zijns offerdoods, als tempels des H. Gees

tes, voor alle gevaren behoeden, en, te eenigen dage,

als geschikte werktuigen zijner even wjze als liefde

volle bedoelingen aan lIem zouden teruggeven.

3. Oin deze reden, moet de gansche opvoeding

c/zristelĳ/î — godsdienstig zijn , zoodat de bezielende

adem des Christendoms alle vertakkingen en twijgen des

verdorden booms doordringe en hem met nieuwe

bloesems en vruchten doe prijken. — Van daar, dat

wij , bij elke gelegenheid, de uit het geloof vloeijende

liefde of kinderlijke godvruchtigheid, als hoofdzaak en

als het arcanum der opvoedingsleer beschouwden. —

Wanneer de godsdienst den mensch niet doordringt,

kan , noch de individu , noch de maatschappij, zelfs

hier op aarde, niet gelukkig zijn; want zonder gods

dienst, bestaat er geene ware zelf- en naastenlief
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de: » Verdienen wij derhalve, gelijk de beroemde

Stolberg zegt. achting door deugd; — laat ons der

deugd gehalte en voortduring verschaffen door gods

dienst! Zij leide ons ook in de betrekkingen van

dezen tjd. De stuurman, door de duisternis des

nachts omhuld, stevent ook met zjn schip tusschen

de klippen heen — met zijnen blik ten Hemel!”



Bi)‘ deìzuitgeveî‘ dezes, is mede gedrukt en alom

verkrijgbaar gesteld .‘

Christelijke-leer in voorbeelden, de orde van den Ca

techismus gevolgd, met voorbeelden en spreuken

ontleend uit de H. Sehriftuur en uit de gewijde en

ongewijde- geschiedenis, naar het Hoogduitsch van

Dr. F. Herbst, met een voorwoord van J. Wester

man, R. K.‘Pr. en Kapell. te Arnhem. Kerkelijk

goedgekeurd. 1e deel . . . . .

J. M. Hauber, Gebedenboek voor Katholijken, de acht

tiende Hoogduitsche uitgave gevolgd, door H. J.

Holterman, B. K. Priester. Met 4 staalgravuren,

geillustreerde titel in gouddruk en Kerkelijke goed

keuring, 2e druk . . . . .

K. H. Seíbt, het dagelijks Offer van den waren

Christen of keur van gebeden voor Katholijken , de

dertiende uitgave naar het Hoogduitsch gevolgd,

-door H. J. Holterman, B. K. Priester. Met pla

‘ ten en Kerkelijke goedkeuring . . . ‚.

Geestelijke herinneringen voor Jongelingen en Jonge

dochters, bestaande in eene herhaling der lessen

en vermaningen, welke hun, vóór en bij hunne

eerste H. Communie gegeven zijn , met eene invul

lingsplaat en Kerkelijke goedkeuring. 2e druk,

J. C. Schmit, Jezus aan den Ûlijfberg; zes vasten

overwegingen , naar het Hoogduitsch door J. F. Slas

ser, R. K. Priester. Met Kerkelijke goedkeuring .

Frint , Leerredenen voor den Heiligen tijd van de vaste.

Ûnderwijzingen over het H. Sacrament des Vormsels.

Gebeden onder de H. Mis in drukkende tijdsomstan

digheden . . . . .

Het welopgevoede Kind , of levensregelen ter bevorde

ring van zedelijkheid en beschaving; in berijmde vra

gen en antwoorden , met 4 nette gekleurde plantjes. n 0,70.

0,60.

0,25.

0,40.

0,30.

2,40.

0,65.

0,65.

Idem, met 4 zwarte plaatjes . . .

Idem, zonder plaatjes (voor schoolgebruik) .

Dagelijksche levensregel voor een kind, met platen .

Brieven voor kinderen of handleiding tot het brief

schrijven . . ‘ . ‘ . . .

L. F. Geerling ,‘ de Nederlandsehe briefsteller

Voorschriften bij het onderwijs der schrijfkunst, 1e afl.

Idem Idem Idem 2e aflevering.

Prentjes ter gedachtenis der Eerste H. Communie,

zwarte dc 100 stuks

n 0,05.

n 0,50.

» 0,80.

0,10.ä)

))

l)

. f 2,60.

. „ 3,00.

. ‚, 0,25.

. » 0,10.

3,00.



Prentjes ter gedachtenis der Eerste H. Communie,

in goud gebronst, de lOÜ stuks . . . f 5,00.

Vormprentjes, de IÛÜ stuks . . . . . n 3,00‚

Kleine Leerrijke Verhalen, voor deugdzame en oplet

tende kinderen, een schoolboek voor de N. Neder

landsclie schooljeugd . . . . n 0,20.

B. van der Kolk, Iets over de reken-, taal- en aard

rijkskunde, benevens de Vaderlandsclie geschiede

nis en de verdeeling der nieuwe maten en gewigten

ten dienste der scholen . . . . . u 9,29‘

Beknopte levensgeschiedenis van onzen Heiland, voor

de Katholijke jeugd. Met Kerkelijke goedkeuring. n Ü,1Ü.

Willebrordus Heer van Elst geworden, zond eenen

Priester naar zijn domein. Waarom? of: Wie voedt

het volk op? Eene Homilie, voorgedragen in de

R. K. Kerk te Elst, op het Patroonfeest van den

H. Werenfridus , den 27. Augustus MDCCCXXXIX.

Door Sim. Theod. Messing, Pastoor te Bemmel.

Kerkelijk goedgekeurd . . . . .

De H. Willebrordus Apostel van Nederland, Eeuwre

de, op diens elfde Eeuwfeest, voorgedragen in de

B. K. Kerk te Bemmel, door Simon TheorLMes

sing, Pastoor aldaar. Kerkelijk goedgekeurd . n O,40.

Leerrede gehouden in de St. Walburgs-Kerk te Arn

hem, op den 17. Zondag na Pinksteren, den 4.

Oetober 1840 , door den WelEerw. Heer A. B. ten

Brink, B. K. Rriester en Missionaris naar de West

Indien, bij zijn afscheid van de R. K. gemeente

aldaar.‘ (Uitgegeven ten voordeele van het R. K.

weeshuis.) . . . . . . ‚ . » O,25.

Bidprentjes ter gedachtenis van overledenen, met vier

verschillende opstellen op de keerzijde, en met de

noodige ruimte ter invulling van de namen der

overledenen. De 100 stuks . . . . l) 2,ÛÛ.

Een woord oiìer Kerk en Kerkhervorming, ofde Kath.

Kerk, gezuiverd van de blaam, haar aangewreven

door den Predikant J. H. G. v. Iterson, in zijne

leerrede ter gedachtenis der Kerkhervorming, door

den Pastoor en Kapellanen der K. gemeente te

Arnhem, 2e druk. Kerkelijk goedgekeurd‘ . . n 0,75.

Ûpen-brief aan den Heer Johan Range, in Laura

hiitte, den te Trier uitgestelden Heiligen Rok he

trellende . . . . . . . . n 0,25.

n Û,45.
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